Doğal Kaynak Sıvı Tuz
Sunucu: İstanbula bu gün gelen Ayhan DOYUK, ayağının tozuyla bize geldi. Kendisi İspanyada yaşıyor.
Süper İyonize Suyun (SIW) kaşifi olarak tanınıyor. Bundan sonra bir dizi programlar yapmaya
çalışacağımız sayın hocam Ayhan DOYUK buradalar, hoşgeldiniz.
Ayhan Doyuk: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bende herşeyden önce sizlerin bu nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim, minettar oldum.
Sunucu: Bazı Valiliklerin özel idaresinin hazırladığı organizasyonda, lağım suyunu (Super Ionize WaterSIW) süper iyonize suyunuz ile karıştırıp onu da içtiniz. Hatta orada yapılan başka bir sunumunuzda,
taşlar bile yandı ama tahtalar alev almadılar. Sizi bu değerli çalışmalarınızdan tanıyoruz, kısmet bu
güneymiş. Çok detaylı konular ve sorularımız var, ancak bu günkü konumuz TUZ olduğundan sizden
bu konuda bilgi almak isteriz.
Ayhan Doyuk: Teşekkür ederim, konuyu bilimsel olarak ele alacak olursak, İnsan vücudunun %76 ‘sı
organik elementler ve sıvıdır. Kainatın, yaşamın başlangıcından beri denizlerin, okyanusların ve göllerin
başlangıçlarında, Sodyum ve MagnezyumKlorür erimesi etkendir. Daha doğrusu denizlerin ve deniz
canlılarının oluşumundaki en büyük etken aslında tuzdur. Tuz insan vücudu içerisinde suyla birlikte
birleşiktir. Tuzun olmadığı yerde bir yaşam olması söz konusu değildir. Su bir katalizördür, toprak da
bir katalizördür. Toprağın içerisinden bütün mineralleri çektiğiniz zaman, toprak kesinlikle hiçbir verim
veremez. Toprağın içerisinde belirli bir miktarda Tuz hatta bor olmadığı zaman toprak katalizör
özelliğini kaybeder. Burada en büyük özelliklerden birisi, tuz’un İnsan vücudu içerisinde vibrasyon etkisi
yapmasıdır. Hücrenin, Sodyum içerisindeki Potasyumu eğer küçülürse o hücre ölmüş olur. Sodyum ile
Potasyumun dengesine Ph deriz. Ph’ın sıfır ile ondört arasında değişebilen değeri vardır. Aslında Ph ‘ın
7.2 ile 7.4 olmasını sağlayan yalnız ve sadece tuzdur. Tuz olmaz ise hücre içerisine herhangi bir şekilde
Oksijenin girmesi, bir toksinin dışarı çıkması mümkün değildir. Hücrelerimiz, Protein ve Potasyum
değerlerini değiştirerek tekrar kendi kendini yenilemesi işlemlerini de tamamen tuz ile yapar. İnsan
vücudu içerisinde iki faktör vardır.
Birinci faktör, yanmadır. Yani Hidrojen, suyun formülü olan H2O daki H. Tuz mükemmel bir şekilde,
insanın canlılığını ve insan içerisindeki organizmanın kokmamasını sağlar. Allahın verdiği ömür boyunca
bu dengeyi sağlayan kesinlikle tuzdur. Bende ilk zamanlar ABD de ve Avrupadaki 100’ün üzerindeki
ülkelerdeki konferanslarımda tuz ile ilgili herhangi bir soru geldiğinde gerçekten tuzu önermiyordum.
Ben artık bu doğal sıvı tuzu bir “mineral yumağı” olarak görüyorum. Tuzun en önemli özelliklerinden
birisi Radyasyon etkisinin, dışarıdaki toksik etkinin içerisindeki mineralleri ölmeden insanlara serum
olarak verilebilmesidir. Kaynağından hava ile temas etmeden, yani havadaki hiçbir toksik maddenin
karışmasına izin vermeden, oksidasyona uğramamış şekliyle insanların vücuduna girebildiğinde, işte
buna gerçek tuz denilebilir. 2-3 gün kadar önce İspanyada avrupa basınına konuştuğumda Doğal sıvı
tuzun aslında bir “mineral yumağı” olduğunu ve bunun Türkiyeden 8.000m derinliğindeki bir yer altı
katmanından kendiliğinden yeryüzüne çıktığını anlattım. Burada önemli olan, bu doğal sıvı tuzu
doğrudan, hava ile temas etmeden herhangi bir gün/güneş ışığı almadan şişeleyerek sunabilmektir.
İnsan vücuduna internal olarak bu doğal sıvı tuzu vermek gerekiyor. Ağız yoluyla, serum olarak ya da
herhangi başka bir şekilde füzyon yolu ile…
Burada Güneş ışını dahi çok önemlidir. Çünkü Güneş belirli bir şekilde onu oksidasyona uğratır. Bir doğa
bilimcisi olarak bana sorulduğunda, Himalaya dağlarından alınan tuza ve diğer tuzlarada eğer hava ve
güneş görmeden buraya gelmişse uygundur diyorum. Bildiğiniz gibi şu anda yer kürenin çok, çok temiz
diyebileceğimiz yerleri dahi maalesef kirlenmiş durumdadır. Zaten bildiğiniz gibi, bizim ana konumuz
hava, toprak ve sudur.
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Sunucu: Hocam, hastanelerde acile gittiğimiz zaman hemen serum takarlar. Demin sizin de değiniz gibi
bu tuzlu sudur. Bundan sonra tuz ne zaman masum olacak? Demin dediğiniz ben de tuza karşıydım ama
sonra tuzu belirli bir noktada yakaladım ve tuz bizim için herşeydir demeye başladınız. Evet, yani tuz da
mı bundan sonra masum olacak?
Ayhan Doyuk: Teşekkür ederim. Tuz en mükemmel elementlerden birisidir. Yani “mineral yumağı”
dediğimiz bu Sıvı Tuz bizim için yaşamın en temel ilkesi olmalıdır. Su ve Tuz.
Zaten biz Suyu Tuzdan ve Tuzu Sudan ayırmıyoruz. Konuşmamızın başında da dediğimiz gibi Su bir
katalizördür. Suyun içerisinden bütün mineralleri çıkarırsak biz buna Steril su ya da deiyonize su deriz.
Akü’ lerde kullandığımız Saf Su yani. Su içerisindeki güçlü mineraller olan Magnezyum, Sodyum vb
mineraller vücut içerisinde fonksiyoneldirler. Kanın ve hücrenin en büyük destekleyicisi ve besleyicisi
olarak tuzu vücumuza almazsak yaşam gerçekleşemez.
Sizin sorunuz bu anlamda çok önemlidir. Tuzu kabul etmemek Suyun ve Tuzun aynı anda çökmesi
demek olur. Tuzu bilerek, tanıyarak ve bilinçli olarak kullanırsak tuza ve suya kesinlikle hayır diyemeyiz.
Onlara ne kayıp diyebiliriz ne de hayır diyebiliriz. Çünkü yaşamın kendisi budur.
Herhangi bir tatlı suyu, hatta lağım suyunu dahi rehabilite ederek onu tekrar içilebilecek hale
getirebiliyoruz. Suyu Steril hale getirdikten sonra o mineralleri içerisine koyamazsanız o hiçbir şeye
yaramaz. Yani saf suyu içemeyiz.
Tuzun ve diğer minerallerin en önemli özelliğini şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz yağmur yağmadan
önce bildiğiniz gibi su önce buharlaşarak nem yüklü bulutlar haline gelir ve sonra da iyonlaşarak tekrar
yağmur olarak yere iner. İndiği bölgedeki yer katmanlarında hangileri varsa, mermer, granit zeolit, kireç
vb minerallerinden geçen damlalar, en az 20 ile 40 yıl sonra bize kaynak su olarak gelecektir. Yani doğa
bunu kendi kendine yapar. Doğa nem yüklü bulutları önce steril hale getirir ve sonrada iyonize ederek
onu toprağa bırakır. Her bir damla Topraktaki katmanlardan süzülerek ve geçtiği yerlerdeki mineralleri
de içine alarak tekrar bize tatlı kaynak suyu olarak gelir. Burada geçen süre katmanların geçirimlilik
durumuna göre 20 ya da 40 yıl olabilmektedir. Bu saf su değildir.
Malesef Suyu da aynı Tuz gibi, içindeki bütün mineralleri atarak plastik şişe içerisinde sofraya içecek
suyu olarak getirmektedirler. Aslında bu sadece bir sıvıdır. Tuzluktan tuzu akıtmak için Lak’lama
(kaplama) yapılması ile plastik şişe içerisindeki mineralleri alınmış su yapılması işlemleri insanlığın
en büyük kaybıdır. Mineralleri alınmış rafine tuz sadece tad verebilir o kadar. Plastik şişedeki bu su ise
dediğimiz gibi artık sadece bir sıvıdır, asla su değildir.
Eğer vücut Aminoasit zincirlerini kuramaz ise hiçbir şekilde direnç gösteremez. Aminoasit vücudun yapı
taşıdır. Fedioasitler ve Aminoasitler sizinde dediğiniz gibi vücudun yapı taşlarıdır. Bunları mükemmel
bir şekilde dengeleyen unsurlardan biriside minerallerdir. Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve diğer
mineraller olmaz ise, Protein ve Vitamin dengeleri dengelenemez ise çok kötü sonuçlar olur.
Bazan tahıllar ile de ilgili birtakım konuşmalar duyuyoruz. Aslında tahıllar da masum durumdadır…
Sunucu: Akşam Tuzlu bir şey yediğim zaman, mesela Kaya Tuzun dan yapılmış Turşuyu fazla
kaçırdığımız zaman sabah kalktığımızda şişlik oluyor. Belki akıl yürüterek bunun açıklamasını yapabiliriz.
İnsanlarımız Tuz aldıklarında tansiyonları yükseliyor. Bilindiği gibi Potasyumda, Sodyumda, Klorda bir
tuzdur.
Ayhan Doyuk: Vücudumuzun içerisinde değişik Ph noktaları vardır. Mesela karın bölgemizde midede
Ph 3 ile 6 arasındadır. Yani asitikdir. Kanın ise Ph değeri 7-7.2-7.4 arasındadır, yani Nötr’dür. Erkek
Üreme organlarında Ph 12 civarındayken, kadınlarda ise daha düşük Ph 4 civarındadır, bu çocuk
oluşumu için böyledir.

AyDo™ World Projects

2 /6

Bu durum çok önemlidir. Vücut içerinde, kanda ya da suda çözülmeyen ya da çok zor çözülen Konsantre
aldığımız her şey vücut içerisinde muhtelif yerlerde Ph dengesizliği yapar. Biz orada Ph 7.4 ararken bir
bakarız ki Sodyum yükselir ya da asitik ortama geldiğinde orada büyük bir bozulma olur. Yani konsantre
olan, rafine edilmiş olan bir mineral insan vücudu içerisinde Ağır Metaller de dahil olmak üzere kalıntı
bırakırlar. Bu durumda tüm damarlardan kılcal damarlar dahil, kan dolaşımını gerçekleştiremez ve
bunun sonucunda şişmeler başlar. İşte su toplaması ya da ödem dediğimiz de budur. Tıkanmalar başlar.
Diğer bir önemli nokta ise, nöronların hızlı tahribatıdır. Günde 250 milyon nöron harcayacağımız yerde
bu Tuz eksikliği nedeniyle günde 400 milyon nöron harcarız. O zamanda Alzaymıra doğru geçiş süreci
başlar. Yani hafıza zincirimizi koparmış olacağımızdan, hatırlama güçlüğü başlamış olacaktır. Tuz,
nöronlardaki elektriklenmeyide organize etmektedir. İnsan beyninin içerisinde Elektrostatik, Biyolojik
ve Kimyasal katmanlar vardır. O katmanları tamamladığı zaman emir komuta zincirleri bütün vücuda
mükemmel bir koordinasyon yapar. Bu da bizim Enerji dediğimiz fonsiyonumuzdur.
Bu gün eğer tuz soframıza doğrudan el değmeden mineral kaynaklarından gelmiş olsaydı, biz böyle bir
konu konuşmayacaktık. Buradaki konuşmamızda en önemli konu su ya da tuz değildir, minerallerin
rafine olup olmadığıdır.
External Sprey dediğimiz ürünümüz çok önemlidir. Diyelim ki herhangi bir yerimizde bir sivilce, çıban vb.
çıktı. Bu cilt yüzeyinden çıkmaz. Hepsi kemik dokusu içerisindeki Sodyum, Potasyum
dengesizliğinden, Protein, Vitamin eksikliğinden, Ağır Metal yüksekliğinden ya da en önemlisi Tuz
mineralinin eksikliğinden oluşur. Buradaki en önemli nokta dengesizliktir. O zaman problem derinin
en üst kısmında kendini gösterir. Aslında olay kemiğin içerisindeki toksini dışarıya atamamasıdır, aynı
çiçek gibi.
Mineral yumağı özelliği olmayan hiçbir şey buna etki edemez. Bunun özelliği, ilk önce derinin
genleşmesini sağlar, derinin katmanlarının içerisinden geçerek alt deriye gelir ve alt deriden kemiğe
ulaşıp oradaki dengeyi bağlar. Yani özetle oradaki Sodyum ve Potasyumun bozuk dengesini hemen
değiştirir. Kemik içerisindeki eksikliği giderdiği zaman cilt üzerindeki sivilce, çıban vb olumsuzlukların
yok olduğunu görürüz. Aslında biz kemiğin içerisindeki hücrelerin yenilenmesini sağlamış oluyoruz.
Merhem, kremler ya da kozmetikler derinin üst yüzeyinde olurlar, onların çoğunun derinin alt
katmanlarına geçme özellikleri yoktur. İçerdikleri yağ vb maddeler yüzünden derinin altına giremezler.
Fakat External Sprey ürünümüz direk olarak kemiğe kadar ulaşabilmektedir. Çünkü External Sprey
içeriğindeki mineraller, vücuttaki mineraller ile doğrudan bağlar kurarak direk içeriye yönlenirler. Aynı
denizlerin, göllerin, hatta küçücük su birikintileri sularının hep bir birine bağlanıp Okyanuslara
ulaşabilmesi gibidir. Yani Mineral Yumağı Sıvısı, doğrudan kemiğe kadar ulaşıp, kemikteki mineral
eksikliğini tamamlayarak deride oluşmuş olan çıban, sivilce, mantar vb tüm olumsuzlukları bertaraf
eder ve bunun sonucunda da onlar bir daha tekrar oluşamazlar.
Sunucu: Zaten insanları yaratan kusursuz yaratmıştır. Öyle bir denge işliyor ki inanılmaz. Bizler
beslenme alışkanlıklarımızla, yaşama tarzlarımızla, toprağın ve havanın dengesini bozuyoruzu ve o da
bize yansıyor. Bu septomlar böylece ortaya çıkmış oluyor ve bizde sizin anlattığınız “mineral yumağı”
ile dengeyi tekrar kurup, tedavi olmaya çalışıyoruz…
Ayhan Doyuk: Burada tüm canlılar için, Dünyamız için en önemli olay budur. İnançlar gereği Zemzem
Suyunun nasıl bir önemi varsa, İnsan vücudununda ne tuzdan ve ne de iyi bir kaynak suyundan hiçbir
zaman ayrı kalması düşünülemez.
Sunucu: Hocam, zemzem suyunun özelliği nedir?
Ayhan Doyuk: Zemzem suyunun Vortex özelliği yani kendini yenileme özelliği ve dolasıyla bozulmama
özelliği vardır. Zaten tam olarak “mineral yumağıdır” ve belirli bir bölgedeki yer altı katmanlarının
mineral özelliklerini de içerisine alarak gelen Sudur. Konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi, Su ve
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Toprak katalizördür. İçerisindeki mineralleri çekerseniz onlar kesinlikle Steril olur. Daha önce de
belirttiğim gibi, Steril olan bir su içilemez.
Bu gün konuştuğumuz (Doğal Sıvı Tuz) Mineral Yumağı” insanlar için yaratanın verdiği mükemmel bir
hediyedir. Aslında bu “Mineral Yumağı Sıvı Tuz” ile çok yeni tanıştım, alıp Avrupadaki
laboratuvarlarımıza ve Üniversitelerdeki laboratuvarlara götürüp analizlerini yaptırdım. İçerisinde hiç
ölmemiş mineraller tespit edildi. Ölmüş mineraller bildiğiniz gibi hiçbir işe yaramazlar…
Eğer İnsanoğlu bu “Mineral Yumağını” yeterli miktarlarda kendisine sağlayabilirse, sağlıklı yaşam
olacaktır. 4 gün önce İspanya-Barselona konferansımdaki 300 kadar doktora da eskiden aynı şekilde
konuşurken şimdi “Mineral Yumağı Sıvı Tuzu” anlatttım. Çok şaşırdılar ve o zaman Tuzu yeniden yazalım
dediler. Eğer bunu başarabilirsek Dünyaya mükemmel bir iyilik yapmış oluruz. Yaşantıda eksik olan işte
budur…
Sunucu: Şu anda Dünyayı yok etmeye çalışıyoruz ve sona doğru yaklaşıyoruz, sürdürebilirlik de ortadan
kalkıyor nerdeyse…
Ayhan Doyuk: Doğal Sıvı Tuzu tanıyana kadar aklımda hep şu soru vardı, neden SIW?
SIW ‘nin özelliği olarak, hiçbir mineralini içerisinden almadan doğrudan İnsanlara sunabilmemle dünya
beni tanıdı. Bütün mineralleri zenginleştirebildiğim için Dünya beni tanıdı. Suyun etkisi tam olarak
bununla gerçekleşti. Eğer Doğal Sıvı Tuz ile daha önce karşılaşmış olsaydık, bu gün, şu hastalık dediğimiz
şeyler olmayacaktı. Zaten biz hastalık tanımıyoruz, dengeyi tanıyoruz. Dengeyi kurduğumuz anda,
gerçekten canlılığımızın minerallerini gerçek dengesine getirebildiğimiz zaman, ne cilt üzerinde ve ne
de içimizde herhangi bir problem yaşamayız. Yani burada konuştuğumuz bir madde ya da ürün değildir.
Burada aslında yapılan tanıtımla bir ürün haline getirilmiş oluyor…
Sunucu: Çünkü İnsanlarımız bunu bir şekilde tanımalıdırlar. İnsanlar farklı, farklı olumsuz değerler
ortaya koymuşlar. Bilim adamlarımız, Hocalarımız çok güzel çalışmalar ve açıklamalar yapıyor
olabilirler. Örneğin gıda konusunda yapılan yayınlarda şunu yemeyin, şunu içmeyin gibisinden sizin gibi
ciddi uyarılar ve açıklamalar yapıyorlar. Ancak çözümün nerede olacağını bilemiyorlar. Bir hocamız çıktı
tuz insan sağlığı için çok önemlidir dedi. Bunu kimse inkar dahi edemez. Ama sağlıklı tuz nedir? Bunu
sizin gibi söyleyebilen yok.
Ayhan Doyuk: Burada çok önemli bir nokta var. Bilim adamlarımız olsun, diğer bu konuda çalışan
biyolojistler, kimyacılar vb. uzmanlarımızın yemeyin içmeyin dediği doğrudur.
Neden? Çünkü gördüklerini değerlendiriyorlar.
Bir maddeyi inceleyip onun toksik ve kanserojen etkisin nosif, karosif vb. hijyenik olmayan bir durumu
varsa, onu asla bir sağlık ürününe dönüştürmemeliyiz. Bunu insanlara öneremezsiniz, veremezsiniz. Bu
mineral bile olsa onun toksik vb. diğer etkilerini görürseniz onu veremezsiniz. Ben burada eleştirme
yapmıyorum.
Ama “mineral yumağı sıvı tuzu” görmediler. Ben de görmemiştim. Bunu gördükleri ve inceledikleri anda
görecekleri tek şey var; gerçek, realite…
Realitenin dışında artık hiçbir şey konuşulmaz. Hiçbir şeyi manuple etmemek lazım. Zaten manuple
etmediğimiz herşey dengeli oluyor.
Eğer ekonomi ekolojiden gelirse, manuple olmadan Stabil olur. Yani mükemmel bir ekonomi olur. Kıtlık
olmaz. Hem Dünyaya, Ülkemize ve hem de tüm canlılara ekolojiden gelen ekonomi olacaktır. Ben içerik
olarak bakıyorum, “Mineral Yumağı” olarak bakıyorum. Kaynak Suyu ne ise bu Doğal Sıvı Tuz da aynı
öneme sahiptir.
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Ne kadar bakım yapsak da Vücudumuz organik olduğundan ağzımızda bakteri ve benzeri mikrobik
üremeler olabilmektedir. Bunlar organiktir. Organikleri temizleyebilen inorganikler vardır bunlarda
tuz ve asitlerdir. Bu ikisinin dışında hiçbir temizlik olmaz. O yüzden de bu Doğal Sıvı Tuz çok
önemlidir. Burada temizlik için Tuz en iyisidir. Asitten daha önde gelir.
Örneğin Portakal: Bunun kabuğunu alıp dişlerimize sürün, beyazlatırsınız, ama bu yüzeyseldir. Ama
Doğal Sıvı Tuz, iç mekanizmaya yani hücrelerin içlerine işleyerek oradaki bakteri ve mikro biyoljik
ortamı ortadan kaldırarak mükemmel bir ağız sağlığı ortaya çıkarır. Kimyasallar bunu
gerçekleştiremez.
Buradaki diğer önemli bir şey bildiğiniz gibi akciğere su girdiğinde boğulma ve ölüm olacağından
bu bölgeleri suyla tedavi mümkün değildir. Akciğer Kanseri vakalarında bildiğiniz gibi eğer Kanser
oluşumu çeperlerdeyse Radyoterapi, Kemoterapi gibi tedavilere yönlenirler. Ama Mineral
Yumağının vermiş olduğu İyonize olmuş hava solunduğunda çeperdeki oluşumun temizlenmesi
mümkündür. Mineral Yumağının iyonize ettiği hava dengeyi sağlar. Denge yerine gelince, soluk alma
çok daha rahat olmaktadır.
Benim yapmış olduğum çalışmaların başında keşfim olan Süper iyonize su (SIW) ile suyun temizlenmesi,





Yani su ile suyun temizlenmesi,
Su ile havanın temizlenmesi,
Su ile toprağın temizlenmesi,
SIW ile Hidrojenin Karbondan, Karbonun Oksijenden ayrılarak Karbonun kuşatılması
sonucunda yangınlara müdahalede mükemmel bir çözüm olmuş ve uygulandığı yerde alev
almazlık gerçekleşmiştir.
 SIW çok yüksek mineralleri içerdiği için, Hidrojeni Karbonu ve Oksijeni ayırabilme özelliği
ile istenildiğinde Hidrojeni açığa çıkartmak, istenildiğinde Karbonu kuşatmak ve Karbonu
Oksijenden ayırmak mümkün olabilmektedir.
İstersek bu üçünü en aktif şekilde toprağın, suyun ve havanın temzilenmesinde büyük bir faktör olarak
kullanabiliriz. Yani SIW elementlerinin kullanılabilme özellikleri vardır. Doğanın kendisinin yağmur
oluşturması için bulutlar arasında bir iyonlaşma ve elektriklenme olayı olduğu gibi, SIW ‘de de statik
ve spin field dediğimiz enerjiyi elektrik olmadan üretir. Statik enerjinin tam olarak Magnetik field ve
Spin field ile birlikte suyun kendi informasyonu Su, Toprak ve Havayı dengeleyip rehabilite ederken
aynı anda da toksik olan yapıları ayırabilmektedir.
Sunucu: Çok teknik kelimeler geçti, herkesin anlayabilmesi için ben anladığımı anlatayım. Su H2O
dur ve içerisinde Sıvı Tuzdaki 84 mineral gibi birçok elementi barındımaktadır. Bu elementleri biz
istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz ve tabiki bütün bunların doğada bir yaptırımı var ve biz
bu yaptırımları kullanıyoruz. Temizlemek ise maksat temizlemekte kullanabiliyoruz…
Ayhan Doyuk: 1857 de ABD-Prensilvanya da Petrol bulunmuştur ve bu Siyah Altın olarak
adlandırılmıştır. Rafine edilerek sanayide her yerde yaygınlaştı. Aslında ham petrol de bir fosildir
ve alev almaz. Ham petrole 1 Hidrojen eklersiniz Mazot olur, 2 Hidrojen eklersiniz Benzin olur, 3
Hidrojen eklersiniz Karosin olur, yani Uçak Benzini gibi. Petrolü rafine ettikçe onun aktivitesini
arttırırsınız. Bizler ise onu kullandığımızda Atmosferde, Havada, Toprakta ve Suda asla
çözülmeyen bir madde oluşmaktadır. Yani Ağır Metaller ve ona benzer Gazlar oluşmaktadır. Bu
kirlilikler Ozon Tabakasını delmesinden tutun da bütün Sularda, Topraklarda ve her yerde çok
toksik oluşturur. Bu da dengeyi tamamen bozmaktadır. Bunlara Hidrokarbonlar zinciri
denilmektedir.
Bizim yapmış olduğumuz SIW, Hidrokarbonlar zincirini kırıp Karbonu kuşatabilmekte ve Hidrojen
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ile Oksijeni ayırabilmektedir. Burada 2 tane element var, Hidrojen ve Oksijen serbest elementtir.
Yani bu ikisi tamamen serbest elementtir. İstenildiğinde Karbon zincirleri parçalandığında oradaki
aktivite tamamen durdurulur. Durdurulduğunda da toprak ve Suya daha sonra karışmış olan tüm
Toksik yapıyı ayırabilme özelliği vardır. Suya sonradan karışan kirliliği ayırdığımız zaman orijinal olan
suyu tekrar geri getirmiş olmaktayız. Orijinal sudan ayrılan kirliliği, istersek altta ya da istersek
yukarıda tutabilme özelliğimiz vardır. Orijinal suyu ve kirliliği %100 olarak birbirinden ayrırabilmekte
ve toksik değil toksik olmayan bionitruent’lere yani organik balık yemine, hayvan yemine ya da
organik gübreye çevirip topraklara verebilmektyiz.
Bunun aynısını toprakta da havada da yapıyoruz.
Sunucu: Bunun keşfide size ait tabiki. Bir Valilikte yapılan denemede buna benzer bir denemeydi
herhalde.
Ayhan Doyuk: Evet, biz bu çalışmalarımızı Dünyanın her yerinde zaten yapmaktayız. Şu anda
İspanyadayız ve çok büyük ciddi çalışmalar içindeyiz.
SIW ’nin özelliği, sadece suyu temizleme değildir, suyun tekrar orijinal haliyle geri kazanılmasıdır.
Yani mineralleri tam olan bir H2O.
Eğer kirliliği çözüp onu tekrar eski haline dönüştürebilirseniz, kirliklik denilen bir şey olmaz. Aslında
sudaki kirlilik dediklerimizin çoğu organik maddelerdir. Organik maddelerin stabil olmayanlarını stabil
hale getirdiğiniz anda Karbonları ilk canlı haline dönüştürmek mümkün olmaktadır.
Petrol zaten Fosildir, bu bize milyonlarca yıl sonra Protein olarak gelecekti, fakat biz onu çekip aldık
ve rafine ettik. Rafine edince onu enerji olarak kullanmaya başladık. Biz ise o yapı taşlarını
parçalayarak onu aynı eski ilk orijinal haline getirebilmekteyiz.
Sunucu: O zaman toprağın organik hale gelmesi için sizin bu çalışmalarınız çok önemli.
Ayhan Doyuk: SIW ile aynı zamanda çölleşmeyi de durdurabiliriz. Her türlü toprağı istenilen Ph
dengesine getirebiliriz.
Sunucu: Bu durumda tarımda hastalıklarla, zararlılarla uğraşmak için kesinlikle zararlı kimyasallar
kullanmak gerekmemektedir. Hatta Gübrede kullanmak gerekmemektedir. Bu konu çok önemli,
az önce bahsettiğiniz gibi burada dengeyi sağlamak çok önemli oluyor.
Ayhan Doyuk: 1857 den yani petrolün bulunmasından önceki ilk haline doğayı geri döndürebilmeyi
hep birlikte mutlaka yapmamız gerekmektedir.
Sunucu: Bu çok önemli konuyu ilk defa Türkiyede bize anlattınız. Bunu Sıvı Tuzla beraber tekrar
ele almak gerekir. Biz Tarım sektöründe olduğumuzdan, gıdaların tarladan sofraya gelişi süreçleri
sizin anlattıklarınızla çok önemli değişikliklere uğrayacaktır…
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