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O homem levou muito, mas muito tempo mesmo, para perceber a
importância da higiene em sua vida ou, até mesmo, reconhecer a sua
necessidade e por isso, padeceu e tem sofrido muito até hoje E, mais tempo
ainda para reconhecer que a base para a iniciação à higiene é a água que, por
ser de extrema necessidade à vida, tem sido utilizada desde os primórdios da
existência e é esse uso, que pretendemos mostrar, de forma direta, como
podemos chegar ao benefício total da higiene.
Queremos mostrar que a água é de extrema importância para o corpo
humano, sob várias formas, direta ou indiretamente, influenciando-nos em
nosso desenvolvimento e sobrevivência, como por exemplo, ao ser bebida
diretamente, sob a forma líquida ou na forma sólida, como gelo, para melhor
refrescar nos dias quentes; ao ser ingerida sob a forma de alimentos em geral,
como os cereais, os vegetais e as frutas, algumas, inclusive, com altos teores
dela.
A sua importância pode ser medida, também, quando falamos dos animais
em geral, uma vez que dependem, também, dela para a sua sobrevivência e,
sendo que, vêm a nos beneficiar direta ou indiretamente como: por nos
alimentarem; por nos fornecerem algum produto alimentar; por nos
fornecerem subprodutos que nos auxiliam a enfrentar o dia-a-dia, as
intempéries e a nos protegerem dos melindres da natureza; por nos
auxiliarem em diversas tarefas de subsistência; para o nosso transporte, etc.
A água está presente nos vegetais, por ser, também, a base de sua
alimentação, que é feita através da irrigação natural, que são as chuvas, ou
por irrigação artificial, por meio de curvas de nível, por transposição da água
de rios, lagos, córregos, poços e outros.
Além disso, aprendemos, através dos tempos, que a água tem outra
importância fundamental em nossas vidas, que é a de promover a nossa
higiene como: tomarmos banho, lavarmos as mãos antes de nos
alimentarmos, lavarmos as nossas roupas, lavarmos os utensílios utilizados
em nossa alimentação, lavarmos as nossas moradias, lavarmos os nossos
animais e os seus locais de confinamento, irrigarmos as nossas plantas de
alimentação e de decoração, de nos refrescarmos nos dias quentes, sob a
forma de duchas, jatos, piscinas, lagos, represas, rios e mares.
Para que tudo isso ocorra, é necessário que tenhamos água de boa qualidade,
na quantidade necessária e que nos seja disponibilizada em nossas
residências; tudo isso, durante as vinte e quatro horas do dia, por trinta dias
do mês e, nos trezentos e sessenta e cinco dias do ano, pois, caso contrário,
como vamos realizar tudo o que foi descrito anteriormente, se isso não vier
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a acontecer, é óbvio que tudo isso não pode ser de graça, pois tem um custo
alto para tal.
Além do apresentado, temos um inconveniente em todas essas aplicações
higiênicas, ou seja, após lavarmos tudo que dissemos; após utilizarmos a
água para tudo que necessitamos, passamos a produzir, e muito, água usada;
água suja; água de despejo, mais conhecida como água servida, ou esgoto
ou, tecnicamente, de efluente doméstico e, que precisa ser descartado; o que
provocou, através dos séculos, uma série de "pestes", doenças que se
alastraram por continentes, matando e mutilando pessoas, até os nossos dias.
É, justamente, sobre tudo isso que pretendemos apresentar, elucidando todas
as dúvidas e curiosidades sobre o assunto mais importante do Século XXI,
assunto esse que irá traçar a História sobre a sobrevivência das espécies e,
sobretudo, sobre a existência do próprio Homem, que continua, cada vez
mais, com sua voracidade, a destruir o seu próprio Planeta; como tem
ocorrido através dos séculos, com a sequência de guerras ocorridas em prol
disso e, que esta será a próxima.
Esperamos que o apresentado seja utilizado como um ensinamento para que
cada um faça a sua parte, minimizando tal situação, pois é um problema de
todos.

SUMÁRIO DOS ASSUNTOS
1- Introdução.
2- Entendendo as Guerras.
3- As Doenças Vinculadas.
4- A Água.
5- O Vínculo com os alimentos.
6- Os motivos para a próxima Grande Guerra.
7- As Considerações Finais sobre a Guerra da Água.
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