


Хоча у світі немає нічого,

що було б слабше та

ніжніше за воду, проте

вона може зруйнувати

найтвердіший предмет.

(Лаоцзи)

На Землі не існує жодного живого організму, навіть

найпростішого, в якому немає води. Відомо, що рослини

на 80-99% складаються з води, тварини – на 60-75 % , а

місячний ембріон людини аж на 97 %. У новонародженої

дитини, вода становить 75-80 % від її загальної маси. У

дорослої людини процентне співвідношення води від її

загальної маси тіла – близько 65 %, а в людей похилого

віку – 55-60 %.



1. Вода є єдиною речовиною на нашій планеті, яка може приймати три стани:

рідкий, газоподібний і твердий.

2. Найсильніший розчинник, це вода. Вченим вдалося довести, що найперші

живі організми, які з’явилися на нашій планеті, виникли у воді.

3. За все життя людина випиває близько 75 тонн води. Природній процес

очищення підземних вод, може займати декілька тисячоліть.

4. Вчені довели, що вода має пам’ять. В той момент, коли вода торкається будь-

якої речовини, у неї відразу з’являється вся інформація про дану речовину.

Ці дані відбиваються на поверхні води, проте це ніяк не впливає на її

хімічний склад. Як відомо, молекули води складаються з кластерів. І ось

кожен такий кластер має 440 тисяч «осередків» пам’яті.

5. За даними ВООЗ, кожні 8 секунд від забрудненої води помирає дитина.

6. Вода — це перше, що шукають дослідницькі групи на інших

планетах.



Медичні факти про воду

1. Кількість води та її якість впливає не тільки на наше самопочуття, а

й на наш зовнішній вигляд. Так само вода бере активну участь у

всіх процесах, що відбуваються в людському організмі.

2. 85% хвороб поширюються через воду.

3. Від хвороб, які передаються через воду, щорічно помирає, понад 25

млн. людей.

4. Вживання таких речовин, як алкоголь та кофеїн, веде до тотального

обезводнення організму.

5. Організм людини складається з води на 80%, але в старості цей

відсоток зменшується.

6. Якщо впродовж тривалого часу вживати дистильовану воду, то це

приведе до дефіциту мінеральних солей в організмі і порушення

його функціонування.















Вода
В її краплині криється життя

Вона багата і водночас бідна.
Ну що там є - є тільки лиш вода,
Ну що там є - вода, Вода-царівна.
В її краплині світиться весь світ,
Усе життя проблискує у ньому.
Твоє життя – її життя відсвіт

І ти повинен лиш радіти цьому.
На неї моляться, присвячують їй оди

У ній вбачають щось незвичне, 
понадземне

З неї знущаються і топлять у відходах -
Вбивають душу всіх істот наземних.

Ти збережи життя її краплини
Й воно тобі сторицею вернеться,

Ти захисти її від рук своїх, людино!
І цілий світ до тебе знов вернеться.
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