


ينابيع فرومني ينابيع فرومني 
تعتـــرب املنطقـــة املحيطـــة ببـــرئ ســـحب املياه هـــي جزء مـــن حوض 
تشيسكوليبســـكا و ذلك من منظور جغـــرايف بحت، وتَكـــّون هذا الحوض 
بانخفـــاض يف الطبقات الصخريـــة التكتونية والتي تعـــود اىل حقبة العرص 
الطباشـــريي يف منطقة الحوض التشـــييك. وتـــأيت هذه امليـــاه الجوفية من 
التشـــكيالت التي كونتها حجـــار الكوارتز الرملية ملنطقة يزيـــرا والتي تتميز 
بانفصـــال كتيل (ملا يســـمى بكتل الحجار الرملية) وذلـــك يف أعامق 160 اىل 
280 مرت تحت ســـطح األرض – و قد مضت تتشـــكل طبقة الكوارتز الرملية 
هـــذه مدة 10 مليون ســـنة تقريبـــاً وذلك برتســـب الطبقـــات الرملية يف 
البحار الطباشـــريية. وخالل هذه الحقبة وصل ســـمك الرتســـبات الرملية إىل 
400 مرت. ييييييييـإن عمـــر الطبقات الصخرية التي خزنـــت املياه الينبوعية 

هو ما بـــني 88 مليون اىل 90 مليون ســـنة.

إن مصـــدر هذه امليـــاه الجوفية هو باألصل هطول األمطـــار (ونظراً اىل قدم 
هذه املياه فمصدر هـــذه األمطار هو ذوبان قمم الجبـــال الجليدية) والتي 
دخلت بـــني الكتل الرملية مـــن الفالق اللوزايت حيث تصعـــد الكتل الرملية 
إىل الســـطح األريض. وتبعـــد هذه الطبقات مـــن 9 إىل 10 كيلومرتات باتجاه 
الشـــامل الرشقي من برئ اســـتخراج امليـــاه. و متتد طبقات امليـــاه الجوفية 
املشـــكلة من الكوارتز بشكل مائل من الشـــامل الرشقي اىل الجنوب الغريب 
حيـــث قاعها محمي بالصخـــور املحيطة املكونة من صخور املارل الكلســـية 
والطينيـــة الغري منفـــذة والطبقات املغطيـــة الغري منفذة للامء تشـــكل ما 
يســـمى بالســـقف االرتوازي. هذا يعني أن املياه الجوفيـــة التي وصلنا اليها 
من تحت الســـقف االرتوازي تتـــرسب إىل األعىل بفضـــل الضغط العمودي 
للامء. وهـــذه امليـــاه التي تتـــرسب يف الطبقـــات الرملية املائلـــة تتدفق 
بشـــكل بطيء جداً خالل املســـامات وما بني الحبيبات الرملية والشـــقوق 
الصخريـــة إىل أن تصـــل يف النهاية إىل الشـــقوق التآكلية لنهر بلوتشنيتســـا 

ومـــن هنـــاك تنبع بشـــكل 
طبيعـــي إىل مجـــرى نهـــر 
الســـطحي  بلوتشنيتســـا 
وروافـــده. إن رسعـــة تدفق 
يف صخور  الباطنيـــة  امليـــاه 
الكوارتز الرمليـــة بطيئة جداً 
فيام يعادل عدة ســـنتيمرتات 
إىل أمتار يف الســـنة. إن املياه 
الجوفيـــة من كتـــل الكوارتز 
التوروين  الرملية من العـــرص 
عمرا  أحدث  هي  املتوســـط 
التي  املحيطة  الصخـــور  من 
تتدفق ببـــطء خاللها وتعترب 
هذه امليـــاه حديثة العمر من النظـــرة الجيولوجية. نظـــراً إىل رسعة تدفق 
املياه مـــن مناطق ترســـب األمطار يف أجـــواف حجار الكوارتـــز الرملية يف 
منطقـــة الفالق اللـــوزايت إىل فتحـــة البرئ، فقد تـــم تقدير عمـــر املياه ملا 

يقـــارب من 15 الف ســـنة.

متتاز املياه املرشـــحة أنها اخذت خصائص معدنية فريـــدة من نوعها وذلك 
مبرورهـــا البطيء للغاية خـــالل الصخور املجاورة يف طبقـــة الكتل الصخرية 
الرملية ملنطقـــة يزيري. وبالتايل أصبحت هذه امليـــاه ذات حموضة محايدة 
ومتوازنـــة تصل إىل القلويـــة بعضاً ما وهي ماء متوســـطة العرس إذ أن فيها 
نســـبة أمالح معدنية متوازنـــة وجودتها العالية ثابتة كونهـــا من نوع املياه 
الغنيـــة باملركب الكيميائيـــصCa-HCO3. تتميز هذه املـــاء بجودة عالية 
وفائـــدة صحية عالية لإلنســـان وخالية من املواد الضـــارة وهي ممتازة من 

جميع نواحي الخصائـــص التي يجب أن تتوفر يف امليـــاه املعدنية الينبوعية 
الطبيعية. 

املشـــكلة التي تعـــاين منها االنســـانية اليوم هـــي تلوث املياه الســـطحية 
املســـتمر ويشـــمل ذلك كل البلـــدان األوروبيـــة ومن هنا تنبـــع اهمية 
مصـــادر امليـــاه الجوفيـــة الهائلة واملتجـــددة اآلتية من طبقـــات الصخور 
الرمليـــة من العـــرص التوروين املتوســـط. إن املنبع يتواجـــد يف رشق مدينة 
تشيســـكا ليبا وتفصـــل مصدر املياه النقيـــة العالية الجـــودة هذه طبقات 
من صخور املارل الكلســـية والطينية املتينة التي ســـمكها حـــوايل 160 مرت. 
هـــذه الطبقات تحمي امليـــاه الجوفية من املياه الســـطحية امللوثة بالحياة 
املدنيـــة حيث أنها عازل طبيعـــي جيولوجي يضمن نقاء امليـــاه و جودتها.
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الطينيةالطبقة التحتية  خزان باطني الصخر الرميل، 

املياه الجوفيةمستوى 
األنهار الجليدية املياه اآلتية من ذوبان 

م فوق مستوى 
سطح البحر 

االلصصوواانن 

يف اآلونـــة األخـــرية من الحقبـــة الجليدية كانـــت قمم الجبال يف شـــامل 
التشـــيك عبـــارة عن قمـــم جليديـــة والتي نشـــأت عن طريـــق األحوال 

الوقت. ذلـــك  يف  الجوية 

لذلك فقد مـــرت املياه يف ينابيع فرومـــني بكل املراحـــل الفيزيائية للمياه 
فقـــد كانـــت يف البداية عبـــارة عن بخار ثـــم أخذت شـــكل الثلوج ومن 
ثـــم الجليـــد. و قبـــل 15 الف ســـنة تقريبا يف نهايـــة الحقبـــة الجليدية 
بـــدأت تترسب مـــن ذوبان القمـــم الجليديـــة إىل امليـــاه الجوفية داخل 
كتل الصخـــور الرملية املخزنة للميـــاه والتي يقدر عمرهـــا إىل 90  مليون 
ســـنة. ويف تشـــكيل الطبقات املكونة من رمال الســـيليكا هـــذه قد مرت 
املياه وتدفقت بـــني حبيبات الصخـــور الرملية وشـــقوقها، ورسعة حركتها 
القصـــوى هي1  م ســـنويا، وبهذه الطريقة تم ترشـــيح املعـــادن وإضافتها 
إىل امليـــاه الجليديـــة الخالية. وبفضل هـــذا التخصيب باملعـــادن الهامة، 
والـــذي تم بشـــكل تدريجـــي وناعـــم، أصبحت مـــاء فرومـــني متوازنة 
الحموضـــة أو قلويـــة قليـــال. إن نوعية مـــاء فرومني األصليـــة مضمونة و 
محمية مـــن قبل الصخـــور الفوقية الغري نافذة للســـوائل والتي تشـــكل 
طبقة تســـمى باالرتوازية بســـامكة 150 م. وما يضمـــن حاميتها أيضاً هو 
الضغـــط العمـــودي للـــامء إذ أن ميل طبقـــات الصخور الرملية يســـبب 
تدفـــق املياه خـــارج البرئ وذلـــك تحت ضغط، مـــام مينع تغلغـــل املواد 
الكيميائيـــة الخطـــرة واملركبات التـــي تنتجها الصناعة و الحيـــاة الحديثة.

املجرى املميز لينابيع فرومني املجرى املميز لينابيع فرومني 

„وغنـــي عن القـــول أننا نكرس اكـــرب قدر مـــن عنايتنا لعمليـــة التعبئة 
ليك نســـتطيع تقديـــم هذه املياه املميزة ســـليمة متاماً لـــكل من يريد أن 

يرشب أفضـــل مياه رشب يقدمـــه كوكبنا.”

كوكب األرض يف نهاية كوكب األرض يف نهاية 
عرص البليستوسنيعرص البليستوسني
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Sample Received: ‚Fromin Water’  Testing method: Water-Ice-Crystal testing according to Dr. Masaru Emoto 
Testing procedure: Every sample is dropped on 50 Petri-dishes and for 24 hours by – 28°C frozen. 

Thereafter the samples are examined by -5°C with a bright field microscope, magnification 1:200 

and photographed.  

 

 
Fromin Water 

 
 

The degree of alignment, which is shown through recognizable harmonic structures in frozen state 

is, based on the insights of Dr. Masaru Emoto, a further important characteristic describing the 

quality of water. It is assumed that the degree of alignment has a considerable influence on its 

surrounding and is thus playing an important role for the state of health for all living forms.  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Head of Laboratory  
Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen 

ذبذبة وطاقة مياه فرومني العجيبةذبذبة وطاقة مياه فرومني العجيبة
لقد تســـائلنا مـــرارا وتكرارا عـــن مياه فرومـــني  عن رس النكهـــة أو القوة 
التي تســـبب ظاهـــرة أنه حينـــام يجلس آحـــد، بغض النظر عـــن العمر 
والجنس ونـــوع الشـــخصية، ومعه كوب كامـــل من مـــاء فرومني، يرشب 
الشـــخص هـــذه املاء بكميـــة أكرث بكثري مام هـــو معتاد عليـــه حني رشبه 
للـــامء واملرشوبات األخـــرى ويحصل ذلك من دون أن يدرك الشـــخص ذلك 
يف بدايـــة األمر،ويقـــول الشـــاربون: «مل يحدث أبدا يف حيـــايت أنني رشبت 
املاء النقـــي لوحده بهذه الرسعـــة! وكيف أنني أكمـــل رشيب لهذه املاء مع 

بـــأي عطش؟ « أنني ال أحس 

مل نتمكـــن مـــن اإلجابة عىل هـــذه األســـئلة وأمثالها مع أنـــه لدينا تقييم 
مـــوايت وممتاز للغاية مـــن قبل الســـقاة ومل يفرس ذلك حتـــى تركيب ماء 

فرومني  الكيميـــايئ املثايل أو خلوها مـــن امليكروبات. 

ولكن بفضـــل بحوث الدكتور ماســـارو إميوتـــو، لفت انتباهنـــا إىل ذبذبة 
موجـــودة يف املاء والتي تجلـــب الطاقة الواهبة للحيـــاة. فأصبحنا عىل يقني 
أن هنـــاك صلة مبـــارشة بني خصائص ميـــاه فرومني  وحقيقـــة أنه ال ميكن 
لالنســـان أن يعيـــش إن ُعـــدم وجود الذبذبـــة وأنه ال ميكن انتـــاج الطاقة 

ذبذبة. بدون 

أدركنـــا أيضا أن املياة مثل الناس، فهم يشـــابهون بعضهـــم البعض ولكن يف 
الداخـــل قد يكون هنـــاك اختالف كل االختالف. ميكن االســـتدالل عىل ذلك 

بصور بلورات املـــاء املختلفة...

إن مـــاء فرومني  هي مادة عمرها 15،000  ســـنة، فذاكرتها وذبذباتها تتوافق 
مع ظـــروف التدفق داخل صخور أعامرها90 مليون ســـنة!  لذلك الســـبب 
ّرصح خـــرباء النفســـانيني أن ذبذبة مـــاء فرومني مرتفعة، واكتشـــف خرباء 
الباحثني عـــن املياه الجوفية عن طريـــق االختبارات املتكررة مســـتخدمني 

فـــروع الصفصاف كامدة حية دقيقـــة الفحص أنه عنـــد متريرها فوق مياه 
فرومني قامت الفروع باســـتجابة غـــري عادية ومضطربـــة تختلف جوهريا 
عـــن ردوالفعل عىل مياه أخـــرى يف نفس املكان ويف نفـــس الوقت وبنفس 

حجم التعبئة يف قنينات بالســـتيكية.

وبالتـــايل، فإننا نعتقد أن ميـــاه فرومني ذات التمعـــدن املنخفض وبخلوها 
مـــن امليكروبات وخاصـــة بذبذبتهـــا العالية هـــي املياه املثالية لجســـم 
اإلنســـان ومشـــابهة للمياه يف املايض البعيد والتي كان 

أجدادنا يســـمونها مياه العمـــر الطويل. 

إننـــا نرشب ميـــاه فرومـــني باعتبارها املـــاء األمثل 
إلرواء العطـــش ولكننا أيضا نرشبها بشـــهية كبرية 
دون أي شـــعور للعطش أو احتياجـــات الرتطيب 
التمثييل الغذايئ يف الجســـم، ألنـــه برشبنا هذه 
املياه نتلقـــى ذبذبة إيجابيـــة عالية نحصل من 
خاللها عىل الطاقة والحيوية. إذا كان جســـمنا 
جافـــا وبدون طاقـــة ورشبنا لـــرتا واحدا من 
مـــاء فرومـــني، فلن يزيـــد وزننـــا مبقدار 1 
كيلوغـــرام كامـــل ألن جزءا مـــن كتلة ماء 

فرومـــني يتحول إىل طاقـــة نقية!



خصائص أخرى ملاء فرومنيخصائص أخرى ملاء فرومني
فريـــدة من نوعهـــا، ميـــاه طبيعية مئة باملئة بدون ترشـــيح أو أشـــعة − 

فوق البنفســـجية.

توفـــر كمية مثالية من املعـــادن الهامة التي يف املاء مـــن األصل الجليدي − 
والتي ترسبـــت إليها من الصخور التي عمرها 90 مليون ســـنة.

نظرا لرتكيبتها الكيميائية ال تشـــكل الودائع والرتســـبات يف جسم اإلنسان − 
(خالل حياة االنســـان عندما يـــرشب املياه الطبيعية يتلقـــى حوايل 220  

كيلوغرام من املعـــادن الذائبة.)

اجاميل املحتـــوى املعدين يضمن بأنـــه ال ميكن أن تتلـــف حتى األجهزة − 
الداخليـــة غري املتطـــورة عند الرضيع.

النقـــاء امليكروبيولوجي املطلـــق ميّكنك من إعداد أغذيـــة األطفال دون − 
لطهي. ا

مع كل مـــن خصائصها فهـــي مياه مفيـــدة جدا لجميع املـــرىض وكبار − 
. لسن ا

ال تزيد مـــن متطلبات عمليـــة التمثيل الغـــذايئ أو األيـــض ألن عملية − 
تحويلها يف جســـم اإلنســـان عىل أســـهل مستوى.

بعد االســـتهالك مبارشة ترطب خاليا الجســـم البرشي مـــن دون عمليات − 
املعقدة. الهضم 

تقوم بتمييع السوائل يف الجسم بشكل مكثف وتزيل السموم.− 

تـــذّوب النفايات التي تفـــرز يف وقت الحق إىل خارج الجســـم. متنع من − 
تكوين الرواســـب الجافة. تقلل من الوزن بشـــكل موثوق.

هي مـــن أكرثمنتجات التجميـــل فعالية. فهي ترطب برشتـــك يف االتجاه − 
الصحيـــح املنطقـــي أي من داخل جســـم اإلنســـان. تزود خاليـــا الجلد 

التجاعيد. الجلد، ومتنع حـــدوث  باملياه، تجـــدد 

مفعولهـــا ضد كافـــة اآلالم عند رشب لرتيـــن أو أكرث يوميـــا يف جرعات − 
. صغرية

يزيـــل الصـــداع، والتعـــب، والدوخة وعـــدم القدرة عـــىل الرتكيز. مينع − 
اإلمســـاك والربو.

ينظم مستويات الكوليسرتول يف الدم بشكل موثوق.− 

الكاتيونات 
................ 2.37 ملغ/لرت Na+

+K................... 1.08 ملغ/لرت

.............. أقل من 0.05 ملغ/لرت NH4
+

+Ca................. 68.1 ملغ/لرت

+Mg................ 2.54 ملغ/لرت

+Mn............... أقل من 0.0005 ملغ/لرت

+Fe.................. أقل من 0.002 ملغ/لرت

األنيونات
-Cl.................. 1.49 ملغ/لرت

SO4............... 9.2 ملغ/لرت
2-

NO2............... أقل من 0.005 ملغ/لرت
-

NO3............... أقل من 2.0 ملغ/لرت
-

................... أقل من 0.2 ملغ/لرت -F
HCO3............ 206.0 ملغ/لرت

-

مجموع املواد املعدنية الصلبة الذائبة (180درجة مئوية)190 ملغ / لرت

مكونات املياه مكونات املياه 



التمعدن املنخفض 
للغاية التمعدن العايل التمعدن العايل جدا

4 ملغ / لرت 30 ملغ / لرت 104 ملغ / لرت 160 ملغ / لرت 208 ملغ / لرت 378 ملغ / لرت 475 ملغ / لرت

„إن محتوى املـــواد الذائبة يف األنـــواع املختلفة 
للميـــاه الطبيعيـــة املعبأة يقّســـمها اىل فريقني 
متناقضـــني. فعىل جانب واحد هنـــاك املاء ذات 
املعدنة العالية والتي ترّســـب يف الجسم كميات 
كبـــرية من املعـــادن، وعىل الجانـــب األخرهناك 
املـــاء ذات املعدنة املنخفضة جدا والتي يشـــابه 
Fiتأثريها عىل جســـم اإلنســـان تأثري املاء املقطر „.
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1 ملغ / لرت 22 ملغ / لرت 68 ملغ / لرت

422 ملغ / لرت

190 ملغ / لرت289 ملغ / لرت 309 ملغ / لرت 440 ملغ / لرت

متعدن بعض أنواع املياه ذات العالمات التجاريةمتعدن بعض أنواع املياه ذات العالمات التجارية
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إجاميل التمعـــدن هو مجموع املـــواد الصلبة الذائبة يف املـــاء وهو التقييم 
املوضوعـــي الوحيد لرتكيزاتهـــا والنتائج تتوافق مع التكويـــن الفعيل للمياه. 

كل ميـــاه طبيعية تحتوي عىل معـــادن، ولكن الزيـــادة أوالنقص أو اختالل 
يف توازنهـــا له تأثري ضار عىل الجســـم عند االســـتهالك اليومي.
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Vittel-841 ملغ / لرت
Mattoni-962 ملغ / لرت
Korunní-970 ملغ / لرت

San Pellegrino-1109 ملغ / لرت
Badoit-1200 ملغ / لرت

Magnesia-1375 ملغ / لرت

Ev
ian

 g
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s

G
lac

ial

( RLوفقا لـ) فئات متعدن املاء
منخفضة للغاية.................................................................. 0–50 ملغ / لرت 
....................................................................... 50–250 ملغ / لرت منخفضة
......................................................................250–800 ملغ / لرت متوسطة
مرتفعة..................................................................... 800–1500 ملغ / لرت
مرتفعة جداً......................................................... أعىل من 1500 ملغ / لرت
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7 أيام 

أعامر بعض أنواع املياه ذات العالمات التجاريةأعامر بعض أنواع املياه ذات العالمات التجارية

7 أيام  15  سنة سنة واحدة 15  سنة 75  سنة 150  سنة
450  سنة

بالنســـبة ملياه الينابيـــع الطبيعية فعمرهـــا هو عنرص متغـــري ذات أهمية 
كبـــرية. عندمـــا يكـــون عمر امليـــاه قدميـــاً وعىل افـــرتاض كانـــت جودة 
التخزين تحـــت األرض يف الصخور مناســـبة، فإن هذه امليـــاه نقية كيميائيا 
وميكروبيولوجيـــا بالتأكيد. وهـــي ال تحتوي عىل مركبـــات كيميائية خطرة 
غـــري قابلة لالســـرتداد والتي لوثـــت بها املياه مـــن قبل الحضـــارة العاملية 

املعارصة.

كل نوع مـــن أنواع املياه التـــي خزنت ملدة طويلة يف أعامق األرض ســـوف 
يكون له نســـبة متعدن خاصـــة وفقا للصخور يف مـــكان التخزين.

ميكـــن أن نفرتض أنه يف امليـــاه ذات األعامر واألصول القدمية، وحســـب نوع 
وتكويـــن الصخور وظـــروف أخرى، توجـــد طاقة كامنة عىل شـــكل ذبذبة 
وفيهـــا ذاكرة جزيئيـــة يف حالة مثالية مـــن نقاء الطبيعة القدميـــة ألن املاء 

لديها القـــدرة عىل الحصول عـــىل املعلومات واالحتفـــاظ بها ونقلها!
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