ENERGIJA OBNOVE IN ZAŠČITE
V notranjosti celice je električno prevodna protoplazma enake sestave kot morska voda. Kromosomi in vsi
celični organi so obdani z ovojnico, ki je električni izolator. Zdrava celica vibrira v lastnem nihanju kot mini
resonator. Napaja se od zunaj z atmosfersko energijo Schumannove resonance in je v pretoku vsrkavanja
hranil in izločanje izrabljenih snovi.
Dr. Georges Lakhovsky
Dr. Georges Lakhovsky (1869-1943) je izumitelj valovnih oscilatorjev za krepitev
celične vibracije, s katerimi je okrevalo na tisoče bolnikov po vsem svetu od
vseh možnih bolezni brez stranskih učinkov. Zdravil pa je tudi živali in rastline.
Uporabno je nadgradil resonančni transformator Nikole Tesla (1856-1943).
Zaradi velikega uspeha so valovne oscilatorje sprejele nekatere bolnišnice kot
dopolnitev klasičnemu zdravljenju. Leta 1993 je inženir Franjo Geč te principe podal
v svoji knjigi Kozmična energija.

Nikola Tesla

Sodobno tehnologijo na osnovi odkritij velikih imen zgodovine kot sta Lakhovsky in Tesla že dve desetletji slovensko podjetje MASELJ d.o.o.
uspešno vgrajuje v Bioprotector Omega max.5 sistem, ki se uporablja kot podlaga za ležišče in pokrivalo za nočni počitek. Telo se regenerira
ponoči, takrat popravlja napake, ki so se zgodile čez dan. Vrhunska krepitev naravne energije telesa med spanjem in obenem zaščita pred
posledicami škodljivih sevanj je testirana in nagrajena z zlatim certifikatom za kakovost biopolja – razred 1, na slovenskem Inštitutu Bion. Tudi
rezultati testiranja na ljudeh so pokazali izjemno ugodne učinke stabilizacije bioritma spanja in okrepitve energijskega sistema.
Bioprotector Omega max.5 sistem je
zaščiten pri uradu Republike Slovenija
za intelektualno lastnino. Okoli človeka
zgradi močno in konstantno energijsko
polje, ki krepi in varuje organizem pred
negativnimi vplivi vseh vrst, vključno z
agresivnimi tehničnimi sevanji sodobne elektronike, digitalne tehnike ter
električnih napeljav in instalacij (elektrosmog) kot tudi pred geopatogenimi conami vodnih, zemeljskih, radioaktivnih in kozmičnih sevanj
ter geoloških prelomov. Izpolnjuje vse kriterije pri preoblikovanju negativnih sevanj, z ugodnimi učinki na dolgo in vitalno življenje.

Meritve opravljamo z analizatorji

Bioprotector Omega max.5 sistem zagotavlja izboljšano psihofizično zmogljivost in je blagodejna okrepitev pri ljudeh s šibko fizično, mentalno in čustveno močjo. Povrne se vegetativno in hormonsko ravnovesje,
manj je depresije, živčne napetosti in utrujenosti.
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OGLASNO SPOROČILO

OKREPI VAŠ ENERGIJSKI SISTEM
PRED UPORABO

90-DNI PO UPORABI

V podjetju Maselj d.o.o. je v zadnjih dveh letih na voljo tudi prvi
slovenski Zaper, to je zgodovinsko preizkušena protimikrobna
metoda za povrnitev energijskega ravnovesja, ki je še posebej dragocena pri oslabljeni odpornosti in kadar se koga akutno ali kronično kaj loteva (dr. Hulda Clark 1928-2009, avtorica knjige Terapija za vse bolezni). Pospešuje okrevanje in zmanjša izostanke v
šoli in v službi, zato je Zaper prijatelj v hiši, ki ne sme manjkati
v nobenem domu, primeren tudi za starejše družinske člane in za
otroke, ki že hodijo in govorijo.

Z redno uporabo se okoli človeka zgradi močno in
konstantno energijsko polje
Bioprotector Omega max.5 sistem je za bralce revije Vzajemnost na
voljo s 5 % popustom s kuponom, ki velja tudi za nakup Geovitalizer
pripomočka za informiranje vode z vitalno energijo Schumannove resonance za dobro hidracijo in razkisanje telesa.

Prvi slovenski protimikrobni Zaper po dr. Hulda Clark
Avtor: M. B.

Podjetje Maselj d.o.o. nudi odlično priložnost usposobljenim zastopnikom s področja Štajerske, Koroške, Dolenjske in Obale, ki jih veseli delo na terenu in z ljudmi.
www.radiestezija.eu
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