
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Πως εφαρµόζεται η ΕΜ Τεχνολογία σε Κατασκευές 

 Το ΕΜ ,παρέχει την δυνατότητα να αναµιγνύεται µε όλα τα υλικά που χρησιµοποιούµε στη ζωή µας και 

δηµιουργεί αντιοξείδωση. Το αποτέλεσµα είναι να εξουδετερώνει κατά µεγάλο µέρος τη χηµική 

επιβάρυνση των υλικών ,καθώς επίσης να αυξανει κατά πολύ τη διάρκεια της ζωής τους (ελαττώνεται η 

φθορά ). Η πληροφορία του σπιτιού Hikari είναι ένα απόσπασµα από ένα από τα τελευταία βιβλία του 

καθηγητή  Teruo Higa που είναι µεραφρασµένο από την Ιαπωνική στη Γερµανική γλώσσα.Σε αυτές τις 

σελίδες µπορούµε να δούµε ποιά είναι τα αποτελέσµατα όταν  χρησιµοποιούνται οι ΕΜ στις κατασκευές. 

Το πρώτο Σπίτι –EM και ο Οικισµός Hikari 

Στην πίσω πλευρά της Τράπεζας Sakura,πλησίον του Σταθµού Μετρό Nischi-Ogikubo του Τόκιο,υπάρχει 

ένας οικισµός ονόµατι Hikari (ακτίνα του Ηλιου).Σε αυτόν τον οικισµό χρησιµοιποιήθηκε έως την 

τελευταία λεπτοµέρειά της,η σχεδιασθεισα από εµένα τεχνολογία – EM  

Η εγκατάσταση περατώθηκε τον Νοέµβριο 1996. 

Ο ιδιοκτήτης κος Hirakra,είναι ένας ενθουσιώδης οπαδός της κίνησης-EM,επισκεύθηκε έγκαιρα την 

βιβλιοθήκη Gushikawa, του Νοµού Οκινάβας ( στην βιβλιοθήκη χρησιµοποιήται παραδειγµατικά η 

τεχνολογία ΕΜ ,ώστε τα νερά της αποχέτευσης µε την ειδική επεξεργασία των ΕΜ είναι πόσιµης 

ποιότητος ),καθώς και το σπίτι ΕΜ-( το Σπίτι το οποίο σκέπτεται την Παγκόσµια Υγεία,ιδιοκτησίας του 

Tadao Higa ). 

Σε αυτό το οίκηµα έγινε πραγµατικότητα η τεχνολογία – EM και ο κος Hirakata ίδρυσε  αυτό τον οικισµό 

µε βάση τις δικές του έρευνες. 

Ο χαρακτηρισµός  Οικισµός Hikariπροέρχεται από τα βακτηρια φωτοσύνθεσης,τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος των ΕΜ και οδηγούν στην αναβίωση όλων των πραγµάτων. 

Οταν κανείς επισκέπτεται τον οικισµό,έχει την εντύπωση ότι πράγµατι ο Οικισµός λάµπει στις ακτίνες του 

Ηλιου. 

Η κατασκευή του κτηρίου Hikari,άρχιισε πράγµατι ήδη µε την βελτίωση του εδάφους..Ο κος Hirakata 

αναζωογόνησε όλα  τα υπάρχοντα παλαιά πηγάδια και ψέκαζε καθηµερινά το έδαφος  µε ΕΜ –A  ώστε να 

διαβρέχεται καλά. 

Με αυτόν τον τρόπο ενδυνάµωσε τα µαγνητικά κύµατα του εδάφους. 

Οταν µετά από 20 ψεκάσµατα µετρήθηκε  ο χρόνος κατά τον οποίο πίστευε ότι τα ΕΜ είχαν φτάσει σε 

κάθε γωνία  έως ένα σταθερό βάθος,διαπίστωσε ότι είχε δηµιουργηθεί ένα µηδενικό µαγνητικό πεδίο. 

Αφού διαπιστώθηκε αυτό άρχισαν οι οικοδοµικές εργασίες,κατά τις οποίες έγινε παντού, φυσικά  

επεξεργασία των δοµικών υλικών µε ΕΜ. 

Στο τσιµέντο αρκούσε µία προσθήκη EM-1,αλλά για κάθε ενδεχόµεο προσετέθηκε σε αυτό και EM-

Zκαθώς επίσης και EM-X. 

Τα τούβλα κατασκευάσθηκαν µε κεραµικό υλικό ΕΜ-Xενώ και η επεξεργασία του εσωτερικού 

εξοπλισµού πραγµατοποιήθηκε µε ΕΜ. 

Για την ανακύκλωση του ύδατος,χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα κατά το οποίο βελτιώθηκε και πάλι η 

µέθοδος της βιβλιοθήκης  Gushikawa. 

Τελικά αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα φίλτρο απο κεραµικό EM-X Με την ενίσχυση των 

ηλεκτροµαγνητικών  κυµάτων- EM   ,προέκυψε ένα ενεργό µαγνητικό πεδίο κατά το οποίο 

εξουδετερώθηκαν οι µαγνητικές δυνάµεις του Βορείου και Νοτίου Πόλου. Οταν κανείς κατασκευάζει 

σπίτια ,εργοστάσια ή καταστήµατα σε ένα έδαφος ενός µηδενικού µαγνητικού πεδίου,αυτό  „ανθίζει „. 

Για το πιό σύγχρονο αυτή τη στιγµή Feng-shui το  µηδενικό µαγνητικό πεδίο εδάφους είναι επίσης  

κατάλληλο.Αυτό το είδος εδάφους ονοµάζεται επίσης  iyashino-chi ( chi σηµαίνει έδαφος ). To iyashiro – 

chi της Θεωρίας Feng-shui  δεν είναι όµως διαθέσιµο απεριόριστα. Οµως µε την χρήση της Τεχνολογίας  

ΕΜ είναι δυνατόν να µετατραπεί το „Kegare-chi“( ακάθαρτο έδαφος ) σε ένα  „ iyashiro-chi „. 

Αυτός είναι ο λόγος για τη γενική εκτίµηση την οποία έχει το „ Hikari „. Κατά πάσα πιθανότητα η διάρκεια 

ζωής του Οικισµού θα είναι µεγαλύτερη του διπλασίου και η εξοικονόµηση ενέργειας ,ψύξης και  

θέρµανσης καθώς και η ανακύκλωση του ύδατος θα υπερβεί το 30 έως 40%. Για τους ανθρώπους οι οποίοι 

κατοικούν εκεί το σπίτι  θα είναι θεραπευτικό και υγιεινό. 

Το αρχικά εξελιγµένο σπίτι ΕΜ,το οποίο προηγήθηκε από αυτό το „Hikari“,είναι το Σπίτι το οποίο 



σκέπτεται την υγεία της γής  από την Οκινάβα. Είναι το πρώτο σπίτι ΕΜ ,στό οποίο εφαρµόστηκε η 

Τεχνολογία ΕΜ στις σύγχρονες ιδιωτικές κατοικίες. 

Ο τωρινός ιδιοκτήτης Higa,ο οποίος παρά την συνωνυµία δεν είναι συγγενής µου,διευθύνει µιά 

αρχιτεκτονική επιχείρηση και κατοικεί από άνω του ενός έτους στην κατασκευασθείσα κατοικία. 

Με την ίδρυση περισσοτέρων Οικιών  ΕΜ ,ο κύριος Higa ,απέκτεισε εµπερίες ,βάσει των οποίων 

µεγαλύτερη σηµασία έχει το έδαφος από το ίδιο το σπίτι. Ακριβώς έτσι όπως και ένα ξηρό έδαφος ακόµα 

και άν η σπορά είναι καλή δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί,έτσι και ένα σπίτι δεν θα είναι καλό σε ένα 

ασθενές έδαφος. Γι αυτό τον λόγο µε την χρήση ΕΜ και ξυλανθράκων,το έδαφος καθαρίζεται-ακριβώς σαν 

να αποκτά έτσι δύναµη-και πραγµατοποιείται µια πολλαπλή δραστηριότητα µικροοργανισµών. Κατά την 

κατασκευή του Σπιτιού,έγινε πλήρης εκµετάλλευση της Τεχνολογίας –EM. 

∆εν είναι δυνατόν ασφαλώς να χτιστεί κανένα ιδεώδες σπίτι εάν το έδαφος ειναι ακαθαρτο . 

Αυτή τη στιγµή το νερο που ανακυκλωνεται στο σπίτι του κ.Higa , ανέρχεται σε περισσότερο από 7 

µέτρα.Αυτό το νερό χρησιµοποιείται  τόσο για το πλύσιµο των ρούχων όσο και για το λουτρό. Μετά την 

νέα κατασκευή,δεν υπήρξε κανένας χρωµατισµός ούτε καµία οσµή υλικών.Εδώ συλλέχτηκαν διάφορα 

στοιχεία,των οποίων το αποτέλεσµα ήταν πολύ ευχάριστο. 

 Χρήση των ΕΜ (Ενεργοί Μικροοργανισµοί) στις Υπέργειες και Υπόγειες Κατασκευές,καθώς και  

στην Κηποτεχνική 

Επίσης και κατά τις υπέργειες και υπόγειες κατασκευές,οι ΕΜ δεν είναι άγνωστοι. 

Στο τσιµέντο και το αρχικό έδαφος αναµιγνύεται κεραµικό υλικό-EM σε σκόνη ώστε το ακάθαρτο έδαφος 

να µετατραπεί σε iyashiro-chi. 

Το µπετόν και ο σοβάς µε αυτόν τον τρόπο αποκτούν αντιβακτηριδιακή δράση,πράγµα το οποίο αυξάνει 

την αντοχή του µπετόν. 

Σύµφωνα µε δηλώσεις του ∆ιευθυντού Iwasaki από το Αmron –AG,αφαιρείται το καλούπι του 

µπετόν,µετά περίπου από µια µέρα. 

Το µπετόν στεγνώνει γρήγορα και αποκτά µια πετρώδη ιδιότητα.Αυτό είναι το φαινόµενο το οποίο 

δηµιουργείται όταν µε τα αντιοξειδωτικά κύµατα των ΕΜ,µικραίνουν τα µόρια του ύδατος και 

ενδυναµώνουν τις επιφάνειες των ορίων του τσιµέντου ,ενεργά. 

Ως αποτέλεσµα είναι η µεγένθυση της εξωτερικής επιφάνειας των επί µέρους συστατικών των 

ενώσεων,ενώ συγχρόνως αυξάνεται η κινητική κατά την οποία τα µόρια του ύδατος γίνονται τόσο µικρά 

ώστε προκείπτει µια κατάσταση κατά την οποία το νερο είναι εύκολο να εξατµιστεί. 

Επιπλέον η συµµετοχή της φυσικής ενέργειας ,ασκεί εκ των έξω µέσω των κεραµικών ΕΜ-X µια επίδραση 

µέσω της συνταλάντευσης και συνήχησης. Οχι µόνο στο τσιµέντο αλλά και στον άργιλο και σε όλα τα είδη 

επίχρωσης ,η προσθήκη κεραµικών ΕΜ- Χ,συµβάλλει σε ένα γρήγορο στέγνωµα. Υλικά όπως ,στάχτη 

άνθρακος και µπάζα ,άµµος και χαλίκια,είναι δυνατόν µε την επεξεργασία ΕΜ  ή µε την προσθήκη 

κεραµικών EM-X κατά την διαδικασία δηµιουργίας λειτουργικών στρωµάτων οδοποιίας ή δοµικών υλικών 

,να επαναξιοποιηθούν. 

Οταν χρησιµοποιεί κανείς επίσης στάχτη από άνθρακα,υπολείµµατα υψηκαµίνου και κάθε είδους  

υπολείµµατα,άµµο,στάχτη χυτηρίων,γυαλί και λυµατολάσπη, εάν χρησιµοποιείται  σε κάθε διαδικασία ΕΜ 

συνεργιτικά,λαµβάνεται ένα µείγµα το οποίο δύναται κανείς να επεξεργαστεί ως άµµος. 

Αυτό το µείγµα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί επίσης ως µέσον καθαρισµού 

ποταµών,λιµνών,ακτών,µικρών τεχνιτών λιµνών,όρµων καθώς και για τον βυθό της θαλάσσης.Οταν 

χρησιµοποιηθεί σε περιοχές ψαρεύµατος και σε κυµατοθραύστες,οι µικροοργανισµοί  ΕΜ,έχουν µεγάλη 

δύναµη τόσο στην ανάπτυξη βρύων της θαλάσσης ,όσο και στην αναγέννση πηγών ψαρέµατος. Επίσης 

όµως και στην κηποτεχνική,χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο η Τεχνολογία –ΕΜ  κατά την οποία 

χρησιµοποιείται επιπλέον η συνήθης µέθοδος των κεραµικών ΕΜ και ΕΜ-X. 

Κατά την αναδάσωση ραντίζεται συγχρόνως µε την προετοιµασία του εδάφους διάλυµα ΕΜ-X και ΕΜ-1 

αραιοµένο σε αναλογία 1/1000 έως 1/2000. Η ίδια  µέθοδος χρησιµοποιείται επίσης  κατά την φύτευση 

δασυλλίων,όπου διαπιστώνεται µια σηµαντική αύξηση του συντελεστού ανάπτυξης καθώς επίσης και την 

ανάπτυξη των φυτών στο αρχικό τους στάδιο (φυτώρια) Τα υπολείµµατα των φυτών των 

κήπων,τεµαχίζονται και διασκορπίζονται γύρω από τις ρίζες των δένδρων. 

Ο ψεκασµός ενός διαλύµατος ΕΜ σε αναλογία 1/500 και 1/1000 έχει  ώς αποτέλεσµα µια βελτιωµένη 

επίδραση και µια τέλεια  ικανότητα συγκράτησις ύδατος από τα δένδρα. 

Η δράση της Phytonzid (ενισχυτική ουσία σαν αντιβιοτικό ) στα δένδρα τα οποία έχουν µεγαλώσει µε 



ΕΜ,έχει αυξηθεί σηµαντικά. Ετσι η εισαγωγή των ΕΜ στα φυτώρια αύξησε σηµαντικά την σηµασία τους 

στην κηπευτική. 

Από το βιβλίο του Dr.Teruo Higa µε τον Τίτλο  

Ενεργοί Μικροοργανισµοί (EM) 

Μια Επαναστατική Τεχνολογία κάνει τον γύρο του Κοσµου (Ιαπωνική Γερµανική) 

 


