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Woda Grandera – bezpieczne 
rozwiązanie na dzisiejsze 
nasze czasy  

 

Woda strukturyzowana, ożywiana 

metodą dr. Grandera, zastosowana 

w kompleksie hotelowym Manor 

House SPA może skutecznie zwalczać 

infekcje wirusowe i bakteryjne oraz 

poprawiać odporność organizmu. 

Woda wypełnia wszystkie komórki organizmów żywych (w ok. 75%) i je otacza, jest niezbędna do życia, 
nawadnia, przenosi do organizmu minerały, oczyszcza go z toksyn, jednak nie każda ma dobre dla 
zdrowia właściwości. Może być zanieczyszczona, uzdatniana środkami chemicznymi np. chlorem, co 
czasem powoduje podrażnienia. Woda mineralna z mikroelementami posiada własności lecznicze 
dzięki informacji zakodowanej w niej wcześniej, podczas przechodzenia przez skorupę ziemską. Warto 
zwrócić uwagę na wodę strukturyzowaną, która wchodzi w skład świeżych owoców i warzyw, można 
ją otrzymać ze stopniałego lodu lub śniegu.  

Według wielu naukowców (m.in.: francuski immunolog Jacques Benveniste, Rosjanie Bakhir i S. Zenin, 
twórca homeopatii Samuel Hahnemann, austriaccy badacze przyrody Wiktor Schauberger i Johannn 
Grander czy japoński naukowiec Masaru Emoto, który pasjonował się fotografowaniem kryształów 
wody pod mikroskopem), woda jest nośnikiem informacji, ma pamięć molekularną. Prof. Dr Mu Shik 
Jhon (1932-2004, prezes Koreańskiej Akademii Nauk i Technologii, światowy autorytet w dziedzinie 
nauki wiedzy o wodzie, autor ponad 250 prac naukowych) przedstawił dowody naukowe na 
strukturalne właściwości wody i jej pozytywny wpływ na zdrowie oraz, że regularne spożywanie wody 
o strukturze heksagonalnej przynosi efekty w postaci poprawy odporności, szybszego nawodnienia, 
skutecznego oczyszczania organizmu z toksyn, zmniejszenia wagi, długowieczności i lepszego zdrowia 
ogólnego. Ponadto wykazał, że zdrowe DNA różni się od uszkodzonego ilością otaczających je 
cząsteczek wody o strukturze heksagonalnej, a każda zdrowa komórka tworzy wokół siebie rodzaj 
ochronnej osłony z cząsteczek wody strukturyzowanej heksagonalnej, która nie przepuszcza wirusów, 
bakterii i toksyn.   

Technologia ożywiania wody metodą Grandera opiera się na przekazie informacyjnym, niczego się z 
wody nie usuwa ani niczego się do niej nie dodaje. 
Za pomocą tej technologii strukturyzuje się wodę, 
inaczej mówiąc „ożywia”, by odzyskać jej 
pierwotne właściwości utracone w wyniku 
zanieczyszczeń i oddziaływań zewnętrznych: 
wzmocnioną siłę samooczyszczenia, naturalną 
energię i stabilność mikrobiologiczną. Dzięki 
zmianie i odnowie życia mikrobiologicznego w 
wodzie, zyskuje ona zupełnie nową jakość. Woda 
Grandera ma wyjątkowo dobroczynne i 
harmonizujące działanie na żywe organizmy, 
zarówno ludzkie, zwierzęce, jak i roślinne.  
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Woda ożywiona systemem Grandera ma zmienione właściwości: zwiększoną 
zdolność regeneracji, odporność na szkodliwe oddziaływania, wydłużoną trwałość, 
klarowność i miękkość, delikatność smaku, potencjał energoinformacyjny. Woda 
Grandera korzystnie wpływa na organizmy żywe. Wśród jej zalet znajdują się: 
szybsze dostarczanie substancji odżywczych do komórek, skuteczne usuwanie 
nagromadzonych toksyn, harmonizacja i regeneracja organizmu, łagodzenie 
problemów skórnych i reumatycznych, łagodzenie dolegliwości żołądkowych i 
jelitowych, wzmocnienie procesu metabolicznego, stabilizacja krążenia i poprawa 
składu krwi, szybsze gojenie ran, poprawa równowagi fizycznej i psychicznej, 
poprawa smaku, zapewnienie dłuższej świeżości wody, poprawa aromatu potraw 
przyrządzanych na jej bazie, miękkość i gładkość skóry i włosów po kąpieli w 
ożywionej wodzie, pozytywny wpływ na kondycję zwierząt i wzrost roślin oraz – co 
szczególnie ważne w obecnych czasach - redukcja bakterii, zwalczanie wirusów i 
poprawa odporności organizmu.  

Metoda Grandera jest zastosowana w całym kompleksie hotelowym Manor House SPA**** - Pałac 
Odrowążów***** w mazowieckich Chlewiskach. Zapewnia to bezpieczeństwo i wysoką jakość wody w 
restauracji, pokojach hotelowych i całej strefie SPA. Ta bezzapachowa i niezwykle czysta woda podnosi 
walory smakowe potraw i napojów powstających na jej bazie, które są serwowane w restauracji Manor 
House SPA. W kompleksie można cieszyć się zdrowymi i przyjemnymi kąpielami w zrewitalizowanej, 
magnetycznej i bezchlorowej wodzie w zaciszu pokoju oraz w wannach jacuzzi i basenie Swimm w 
stresie SPA&Welnnes, można także korzystać ze źródła z pitną wodą Grandera w Łaźniach Rzymskich. 
Na szczególna uwagę zasługuje duży (24 x 9 m), hotelowy basen Manor House SPA, który jest 
pierwszym w Polsce bezchlorowym basenem z wodą 
ożywioną tą technologią. Krystalicznie czysta, 
bezchlorowa i bezzapachowa woda nie tylko nie 
podrażnia oczu i nie wysusza skóry, nie wywołuje 
alergii, ale wręcz przeciwnie – chroni i pielęgnuje skórę 
i dobrze wpływa na cały organizm. Po kąpieli pozostaje 
wrażenie nawilżenia skóry, a włosy łatwiej się 
rozczesują. Przyjemność kąpieli podnosi bajeczny 
widok na piękny, zabytkowy park oraz gra światła 
słonecznego, które mieni się przez przeszkloną 
oranżerię. W basenie znajdują się liczne atrakcje 
wodne: rwąca rzeka, podwodne gejzery, masujące 
leżanki i siedziska, masażery karku i kręgosłupa. Taka 
strukturalna woda naprawdę zdrowia doda.  
Więcej na: www.manorhouse.pl   

    

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią. Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z 
pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą 
spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny 
Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom 
i alergikom. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce wyróżnia: program odmładzający Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, 
energetyczne zabiegi w Gabinetach Bioodnowy, Łaźnie Rzymskie, bezchlorowy basen z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 
kąpiele ofuro, w tym romantyczne dzięki autorskim wannom Duo Ofuro by Manor House oraz koncerty na misy i gongi tybetańskie. 
Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg „Diety Życia”. 
Urokliwie położony kompleks w Chlewiskach wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym 
dojazdem własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym 
oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   
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