
du er her: forsiden 
 

  

Vandrøring - Revitalisering af drikkevand 

  

"Vandforskning bekræfter, at vand 
ikke bare er vand – lige meget hvor 

rent det er. Den videnskabelige 
udvikling tillader os endelig at 

undersøge de skjulte kvaliteter og 
karakteristika som gør vandet 

fuldstændig unikt – kvaliteter som 
giver vandet liv og energi." 

 

Kort og godt, så er vandrøring en lavpraktisk og lavteknologisk metode til at revitalisere drikkevand. 
De fleste overraskes over, at sundt vand og drikkevand af høj kvalitet, er mere end blot fraværet 
af sundhedsskadeligt indhold i vandet, men husk på, at det kun er nyt fordi vi ikke vidste det. 

Vandets molekylestruktur viser sig også at være et hovedelement i kvaliteten af det vand som vi 
drikker. Den måde hvorpå vandmolekylerne organiserer sig i gentagne geometriske mønstre, er 
mindst lige så vigtig som vandets  kemiske tilstand. 

På en enkel måde vil vi forsøge at guide jer igennem: 

- Nødvendigheden af at revitalisere vores drikkevand 
- Vandrøring 
- Vandets fysik og kemi 
- Vandets egenskaber 
- Natur- og formkræfter 
- Vandets interaktion og interferens med natur- og formkraftpotentialer, bl. a. magnetfelter, lys og 
lyd 
- De helbredsmæssige perspektiver med det rørte, strukturerede vand 

Se vandets kredsløb, natur og egenskaber » 

 

Ved at røre vand rundt i en tøndeformet beholder, dannes i vandet under røringen i  beholderen 
en vandspiral. Spiralbevægelsen er en af vandets og naturens formkræfter, som sætter vandet i 
stand til  bl. a. at interferere eller samarbejde med jordens magnetfelt, det energipotentiale der er i 
sollyset, andre tilstedeværende energipotentialer, samt øge optaget af ilt. 

Under røringen dannes en molekylestruktur (hexagonal) i vandet, der sætter vandet i stand til at 
fastholde den energi som vandet optager under røringen, og der aktiveres kemiske processer som 
har en rensende effekt på vandet. På den måde får vi mere energifyldt, iltmættet og renere vand. 

Så enkelt kan det beskrives, og mere er det egentlig ikke nødvendigt at vide for at gå i gang. På 
sitet går vi mere i dybden med de enkelte delelementer i røreprocessen og med vandets natur og 
egenskaber. Vi håber at det vil interessere nogle af jer så meget, at i vil tage vandrøring op som 
en praksis i jeres husholdning. 



Se vandrøring » 

Se materialelisten, kit til vandrøring » 

 

Nyhedsinteressen retter sig til jer som ønsker at bevare en god helbreds- og sundhedstilstand, 
samt at forebygge svækkelses- og sygdomstilstande. Også syge og svækkede vil have stor gavn 
af det rørte strukturerede vand. På sitet understreger og gentager vi vigtigheden af, at den 
helbreds- og sundhedsstyrkende effekt ved det strukturerede vand, ikke kan forstås som en 
medicinsk virkning, men udelukkende refererer til det strukturerede vands egenskaber og kvalitet. 
Det er ikke medicin - det er stadig bare vand. Perspektivet er den kvalitative forskel på ustruktureret 
vand og struktureret vand. 

For krops- og energiterapeutiske behandlere, yoga- og meditationspraktiserende åbner det 
strukturerede vands egenskaber for nye muligheder, behandlings- og bevidsthedsmæssigt. 

Se helbred » 

Se drik vand mod almindelige sygdomme » 

Se indlægget om vandrøring og meditation i "Tænketanken" » 

 

Vi anbefaler under referencer og links den litteratur m.v. som har været, og som stadig er 
inspirerende for os i vo-res udviklingsproces med vandet. Det kan for interesserede være et 
udgangspunkt for en dybere undersøgelse af vandets natur og egenskaber. 

Se referencer og links » 

 

"Dobbelt-æg", "Double Egg Water Vortexer", eller "Bio Wasser Wirbler" 

  

Vi er blevet opfordret til at bringe præsentationen af 
dobbeltæggene så synligt og tilgængeligt på sitet som 
muligt. Vi har erfaret at mange travle familier har vanskeligt 
ved at finde tid til at håndrøre deres vand. Dobbeltæggene 
er en god genvej til "hånd-strukturering" af vand. 

Dobbeltæggene kan ikke erstatte den grundrøring vi 
beskriver på sitet, men er en god næstbedste mulighed for 
at få struktureret drikkevand. Vi bruger selv æggene til 
homøopatiske potenseringer og til at tune vandets 
energipotentiale. 

Beskrivelse og instruktion » 

Se video på Youtube » 

Køb evt. Dobbelt-æggene her  »   ...   eller her »   

 

Non-Profit !! 

  



Dette er ikke et kommercielt site. Det er ikke en skjult reklame for et produkt vi ønsker at 
sælge. Vi forhandler ikke struktureret vand, leverer ikke vand ud af huset, og vi har ikke 
kommissionsaftaler med de webshops vi henviser til på sitet. Vi ønsker udelukkende at 
formidle en metode til strukturering og revitalisering af drikkevand, som er så enkel at 

den kan udføres i enhver husholdning. 

 

vandrøring.dk er også på Facebook - besøg gruppen "Vandrøring og Helsevand" 
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