Průběh odrušení

Harmonizér

• téměř okamžitě malá narušenost s krátkodobým pobytem
• relativně rychle jedna GPZ bez křížení, která nepůsobí déle než 2 roky
• pomalu až velmi pomalu - při křížení zón a dlouhodobém pobytu v nich

Projevy účinků po odrušení
•
•
•
•

pocit uvolnění a klidný spánek
lepší vzhled, paměť a myšlení
celkové zlepšení fyzického i psychického zdraví
větší chuť do života

ALCYONE
infra SPECIAL

Návod k použití harmonizéru ALCYONE
Po připojení napájecího zdroje do elektrické sítě odpovídajících parametrů
nastavte potenciometr přístroje tak, aby byl svit diod minimální. V průběhu 3-4 dnů
postupně zvyšujte jejich intenzitu na maximum, případně na Vám příjemnou hladinu.
Přístroj zůstává trvale zapnutý, jeho spotřeba je i při plném výkonu minimální.
ALCYONE infra umístěte v přízemí domu, uprostřed zastavěného prostoru.
Střed není podmínkou, svou intenzitou je ve všech typech místností a budov
dostatečně účinný.

Pro zdravé prostředí, spánek a relaxaci
Kvalita energetického prostředí má v dlouhodobém časovém
horizontu výrazný vliv na kvalitu života. Jeho vyzařovaná energie
je přímo úměrná frekvenci.
ing. Rumler

Garance
Výrobce ručí za kvalitu a účinnost přístroje.
Výrobek je bezpečný a splňuje všechny zákonné normy pro prodej. Na přístroj je
záruka 3 roky od data prodeje s prodlouženou zárukou na sedm let a to pouze
od výrobce.

Změníme-li tedy frekvenci, změníme zároveň i kvalitu energie. A přesně to umí
nejlépe ALCYONE infra SPECIAL, který je ještě 3x silnější než ALCYONE infra.
Jako napájený laděný zatlumený regulovatelný rezonanční obvod trvale a velmi
účinně potlačuje patogenitu energetických polí (geopatogenní a psychosomatické
zóny, kosmické záření, tzv. elektrosmog a jiné negativní frekvence) na principu
přeměny škodlivého záření na takové, které nám více vyhovuje. Stabilizuje
energetický potenciál vnitřního prostoru ve tvaru koule o průměru 35 - 50 m a
ovlivňuje vše, co je v jeho dosahu (potraviny, voda, půda, rostliny, zvířata ...).
ALCYONE infra slouží k základní korekci prostředí, harmonizuje tělesný
energetický systém, jeho centra a meridiány, má příznivý vliv na relaxaci, regeneraci
a revitalizaci organismu.
Působí proti únavě a stresu, navozuje vnitřní klid a vyrovnanost.
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Využití:
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Váš dodavatel:

• v případě podezření na přítomnost GPZ, obzvláště křížených
• při zdravotní potížích, jejichž příčina není zřejmá
(nespavost, bolesti hlavy, únava, nedostatek vitality)
• na cestách a v místech dočasného pobytu, pokud se chceme chránit
před nepříznivými účinky škodlivého záření
(přístroj je přenosný bez nároku na údržbu a instalaci)

MEROPE

MAYA

Přístroj určený do automobilu.

Osobní přístroj určený do „kabelky“.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Působí kladně proti nebezpečným elektrickým obvodům vozidla
Použití hlavně z důvodu používání mobilního telefonu
Pomáhá v boji proti únavě
Lepší soustředění při jízdě
Harmonizace všech cestujících
Bojuje proti elektrosmogu
Zachovává čerstvější potraviny
Dodává energii
Pomáhá k pozitivnímu myšlení

•
•
•
•

příkon 12voltů
USB kabel
Suchý zip
Dosah přístroje je „koule“ v průměru min. 20 metrů (celý nákladní vůz)

• Výborný pomocník při jakémkoliv jednání s jinými osobami,
při důležitých jednáních navozuje dobrou atmosféfu
• Působí pozitivně a harmonizuje nejen svého majitele,
ale i osoby v blízkosti
• Dodává pohodu a relax do okolí
• Pomáhá proti únavě
• Odstraňuje negativitu
• Napájení je na 4 kusy běžných, nebo dobíjecích baterií typu AA.
• Dosah přístroje je „koule“ v průměru min. 20 metrů
(jednací a konferenční místnost)

