
 
Eno tretjino svojega življenja preživimo  

na delovnem mestu! 
 

Se na delovnem mestu počutite slabo, ste utrujeni, razdražljivi in brez energije? 
Ne obupajte, za vas imamo rešitev! 

 

  
 http://www.melrosephysio.co.za/ 

Slabo počutje, nesproščenost, brezvoljnost, bolečine v nogah, hrbtenici, kolkih so lahko vzrok 
tako naravnih sevanj, kot tudi sevanj iz tehničnih aparatov. 

 
 
Znano je, da dolgotrajna izpostavljenost sevanju lahko povzroča različne težave, zato se moramo na 
delovnem mestu tem vplivom izogniti in primerno zaščititi.  

 
Vpliv naravnega sevanja pomeni, da ne sedimo na dobrem mestu, 

vpliv tehničnih sevanj pa pomeni, da smo v pisarni izpostavljeni porušenemu elektronskemu 
ravnovesju! 

 
  http://geekgirlwebworks.com.au/                   http://fullbodyrejuvenationatlanta.com/                    https://zafarbilal575.wordpress.com 

V kolikor je delovno mesto pod vplivom sevanj, se to lahko odraža na našem psiho-fizičnem počutju. 
Prisotne so lahko različne težave, kot so: 
 
 razdražljivost, 
 stres, izgorelost, 
 motnje koncentracije in težave s spominom, 
 glavoboli, 
 mravljinčenje in vročine v različnih predelih telesa, 
 brezvoljnost in utrujenost, pomanjkanje energije, 
 slabša delovna storilnost.. 

Naj bodo te težave za vas preteklost! 

 



Če se najdete v opisu je čas, da za to nekaj naredite! 
 

Odločite se za analizo delovnega mesta in elektronske meritve sevanj v prostoru. 
 

Smo radiestezijska hiša Maselj d.o.o. in se ukvarjamo z meritvami geopatogenih con. Naše podjetje se 
lahko pohvali z dolgoletnimi izkušnjami na področju radiestezije, meritev sevanj in svetovanja.  
 
 
Opravljamo meritve sevanja vodnih tokov, zemeljskega sevanja – Hartmannova mreža, kozmičnega 
sevanja – Curryjeva mreža, sevanje geoloških prelomov in elektromagnetnega sevanja, katerega 
povzročitelji so elektronske naprave, kot so računalniki, elektronika, električne inštalacije. 
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Vsak človek je avtor svojega zdravja in svoje bolezni! 
 

Ker želimo izboljšati psihično in fizično počutje ljudi na delovnem mestu in posledično tudi v 
njihovem zasebnem življenju, smo za vas sestavili posebno ponudbo, s katero želimo dati vam in 
vašim zaposlenim priložnost za udobno in dobro počutje na delovnem mestu. 
 
Po akcijski ceni vam opravimo elektronske meritve sevanja v prostoru, naši strokovno usposobljeni 
radiestezisti pa vam bodo tudi svetovali. 
 
Zaščitite se pred sevanji :  
 
 ...ZA DOBRO POČUTJE V SLUŽBI 
 
  ...ZA KVALITETNO DELO IN UČINKOVITOST ZAPOSLENIH 


