KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR
SZEMÉLYES VÉDELEMHEZ

KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR
TÉRHARMONIZÁLÁSHOZ

Kozmikus
UMHenergetizátor
2,1-30 cm-es átmérőig

Műszaki adatok:
Átmérő:
2,1 cm
3 cm
4,5 cm 7 cm:
Hatósugár: 1 készülék pontszerű 1 m
1,6 m
Tömeg:
3g
7g
20 g
44 g
Vastagság: 5 mm
Anyag: kvarcüveg (szilícium)

Felhasználási lehetőségek:
- A különböző sugárzások káros hatását kivédendő a
kis KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTORT (34,5-7 cm Ø) egy zsinórra függesztve a thymus
(csecsemőmirigy) vagy a solarplexus (napfonat) fölött
a testünkön hordjuk (a napfonat gyomortájon, az alsó
bordaív alatt kb. 5 cm-re található).
- A közvetlenül a készülékre helyezett 2,1 cm átmérőjű
Handy-Chip használatával a mobiltelefonok és a
többi erősen terhelő impulzusokat sugárzó berendezés,
mint például a vezeték nélküli telefonok, Bluetooth,
WLAN, stb. mentessé válnak a káros hatásoktól.
- Fájdalmak esetén vagy a csakrák aktivizálása
érdekében rögzítsük ragtapasszal a KOZMIKUS
UMH-ENERGETIZÁTORT közvetlenül a célzott
testtájékra.
- A lakás vagy ház elektromos készülékeinek
harmonizálására a 3 cm-es lapot közvetlenül a
biztosítékszekrény főkapcsolójára helyezzük.

Nagyszerű vizsgálati eredmények:
Orvosok és kutatók tesztsorozatai bizonyítják mérési
eredményeikkel az energetizátor hatékonyságát. A
„Prognos-Diagnose-System”, az „Immedis-VollExpertensystem” és az „FKM-Verfahren”
vizsgálati módszerek igazolják, hogy az alacsony,
illetve
magasfeszültségű
sugármezők
pozitív
energiákká alakulva feltöltik az eszközt használók
meridiánjait.

Műszaki adatok:
Átmérő:
18 cm
30 cm
Hatósugár:
7 m
30 m
Tömeg:
320 g
770 g
Vastagság: 5 mm
Anyag: szilícium speciális üveggel

Felhasználási lehetőségek:
- Az elektroszmog, a mobilsugárzás, a vezeték nélküli
telefonok, a geopatikus zavaró zónák és a környezeti
ártalmak kivédésére helyezzük a lakás vagy ház
központi helyére a nagy méretű (18-30 cm Ø)
KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTORT.
- A káros rezgések semlegesítése és az élelmiszerek
energetizálása is lehetséges, ha 3 órás időtartamra az
energetizátorra helyezzük azokat.
- Alvásunk nyugalmát, munkahelyünk energetizálását
főleg teljesítménycsökkenés vagy fájdalom miatt úgy is
biztosíthatjuk, ha közvetlenül a 18 cm átmérőjű
KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR lapjára
fekszünk, vagy ülünk. Hosszú autóutak alkalmával is
hasznos segítséget nyújthat.
- Tavakban vagy úszómedencékben a KOZMIKUS
UMH-ENERGETIZÁTOR
megakadályozza
az
algaképződést.

Szeretettel ajánlja Önnek:

Szenzációs energiafeltöltés!
Orvosok és szakértők által
sokoldalúan tesztelt és ajánlott
elektroszmog, geopatikus zavaró
zónák, nagyfeszültségű sugárzás,
radioaktivitás kivédésére,
valamint alvászavarok, fájdalmak,
teljesítménycsökkenés, fáradtság
és hasonló problémák
megszüntetésére

RÖVID ÁTTEKINTÉS:

ANYAGÖSSZETÉTEL

AZ UMH-LAPOK VÉDELMET BIZTOSÍTANAK AZ ALÁBBI ESETEKBEN:
- nagyfeszültségű energiamezők, ipari létesítmények, radarok, TV- és rádióadók, légiközlekedés
által okozott elektroszmog
- mobiltelefonok, vezetéknélküli telefonok
- számítógépek, nyomtatók, egyéb elektromos készülékek által kibocsátott zavaró elektromágneses
mezők
- radioaktivitás
- geopatikus zavaró zónák

A KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR
alapanyaga a legtisztább kvarcból nyert szilícium (Si). Energetikai szempontból a szilícium
azért jelentős és különleges, mert a kvarc a
hegyikristályból származik. Ez az értékes ásvány a
kozmikus
energiák
legoptimálisabb
transzformátoraként ismert.

MIKOR ÉS MIRE HASZNÁLHATÓ?
- Egészségügyi problémák a fejtől a lábig
minden területen, tehát a szem, a szájüreg és a
genitáliák kezeléséhez is felhasználható.
- Fájdalmak. Bármilyen fajtájú és bárhol fellépő
fájdalom mindig a blokádokkal van kapcsolatban.
Akadályozott energiaáramlás (idegi irritáció esetén, gyulladásos állapotban és az idegpályák ingerületvezetési zavaraiban).
- Hát, vénák és keringési problémák
- Lágyéksérv, alhasi fájdalmak, nyirokpangás
- Alvászavarok (minden második embert érint)
- Energiahiány, teljesítménycsökkenés,
fáradtság
- Koncentrációs zavar, immunzavar

A KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR szereti a közvetlen bőrkontaktust. Hatása kiterjed a
kívánt megoldáson túl a még lappangó problémák
energetikai
rendezésére
is.
A
szervezet
energiamezői megnyílnak, kitágulnak és úgy
felerősödnek, hogy a megzavart zóna vérellátása
javul. A méregtelenítés, a harmonizálás, vitalizálás és regenerálás zavartalanná válik.

A szilícium a földkéreg második legnagyobb
arányban előforduló eleme. Az oxigén 46
százaléka mellett a maga 28 %-os arányával rendkívül jelentős, mert az összes többi 26 %-ot adják
a további elemek (vas, kálium, stb.). A kovasav
felerősíti
a
növények
fényfelvevő
képességét. Sajnos ez az elmúlt 50 évben a
kritikus érték alá csökkent. Ezáltal a növényi
fehérjék értéke, így legfőbb táplálékaink értéke
radikálisan romlott. Az eredmény: degenerációk a
növény- és állatvilágban és krónikus betegségek.
Az ember az általa elkövetett hibák miatt szenved.
Ennek enyhítése és az ártalmak kivédése a szilíciumlap hordásával elérhető.
SZÁM, TÖMEG, FORMA, SZÍN ÉS SZIMBÓLUM
A teremtésben minden energia és rezgés. Azon
automatikusan működő kozmikus törvények
megfigyelése, melyek a fent felsorolt alapelvekkel
összefüggésben vannak, teszi lehetővé azt a minőséget, amelyet az UMH termékek széles hatásspektrumban képviselnek.
ELŐÁLLÍTÁS ÉS HATÁS
A KOZMIKUS UMH-ENERGETIZÁTOR lapja egy egészen különleges energetizálási folyamat
eredményeként a kozmikus energia kimagasló és
felülmúlhatatlan akkumulátorává vált. A benne
rögzített erőpotenciák lehetővé teszik a test, a lélek és a szellem blokádjainak oldását, a fájdalmak
csökkentését
és
a
sejtplazma
eredeti
harmóniájának helyreállítását. Használatával a

szervezet teljes körű regenerálódása veszi kezdetét. Miért? Mert a negatív rezgéseket, melyet a
környezeti ártalmak, a betegségek tünetei, valamint a lelki megrázkódtatások okoznak, a szilíciumlap felveszi, szondázza, rendezi és mindezek
után egy tökéletes gyógyító struktúrában
visszasugározza.

ÖSSZEGZÉS
A káros sugárzások tehát – ellentétben a többi zavarmentesítő készülékkel – nem visszaverődnek,
hanem abszorbeálódnak, majd átalakított formában, pozitív állapotban – amely a kozmikus
rendezőelvnek megfelel – szervezetünk hasznára
válnak. Hatására a sejtek ismét normálisan
pulzálnak.

FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK
ÖSSZEGZÉSE
Allergia, fáradtság, rossz közérzet, koncentrációs
és alvászavarok, mindenféle fájdalom megszűnik.
Ugyancsak észlelhető a lelki, idegi és
immunrendszerbeli pozitív változás. Jó hatással
van a bioritmusra és a hormonrendszerre
egyaránt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
- Az energetizálás abszolút tartós.
- Az anyagszerkezet hő- és saválló. Hatását
semmiféle energiamező nem gyengíti, nem
változtatja meg.
- A mobil- és vezeték nélküli telefonok, a TV-k, a
számítógépek
használatakor
közvetlen
a
készülékre helyezzük az UMH-lapot, így teljesen
szavatolható a védelem.
- A lapot nem szükséges folyó víz alatt
időszakosan semlegesíteni.

