To są nowe ciekawe propozycje:
www.srebrokoloidalne.waw.pl; srebrokoloidalne@yahoo.pl; tel.791295189
Ja Osobiście na koronke użyłbym 2-3 kieliszków przez 5 dni,jeśli nastąpi gorączka to 3 razy po
minimum 50 ml przez pierwsze 6 godzin potem profilaktycznie 3 razy po minimum 30 ml.
Obecnie mogę Państwu odsprzedać posiadane przeze mnie
przedmioty:
1. Srebro Koloidalne 0,5 litra -antybakteryjny
2. Złoto Koloidalne 0,3 litra -odbudowa DNA
3. Miedź Koloidalna 0,5 litra -antygrzybiczy
4. Krzem Koloidalny 0,5 litra –Nowość-z prawdziwego krzemu
półmetalicznego, bardzo wysoko wchłaniany- (kolagen,
przeciwrakowy).
5. Filtr ODWRÓCONA OSMOZA
6. STROFANT ziółko na serduszko informacje Baśki Kaz…. zielarka
7. NIACINA witamina B3 na stany zapalnenia mózgu
8. PASTYLKI na robaki – WIELOKOMPOZYCYJNE, indywidualnie wyliczane dla
każdego, rewelacyjnie działają, świetne, polecam,
9. Woda destylowana w cenie / 5 litrów
10. Glinka mineralna /kg
11. ORGONITY – wysoko wibracyjne osłony przeciw smogowi elektromagnetycznemu i
emisji szkodliwych fal 5G np. diament 100zl, piramida mała, duża
12. CHembuster -Działo Orgonowe –ok125cm wysokości(sześcio-rurowy-mój)
13. Poduszka orgonowa wymar 40cm*40cm
14. Koc orgonowy 6 warstwowy Mniejszy =198*90 - własny
15. Analizator Kwantowy - Własne urządzenie – Biorezonans 54 raportów, stanu
organizmu. Rozpoznaje stan organizmu - badanie zastępuje 56 badań szpitalnych - bardzo
polecam, zwróci się po kilku badaniach znajomych i rodziny.
16. Analizator Kwantowy META HUNTER 4025– zaawansowany Analizator Ciała
– ilość badań 4025, możliwość czytania i programowania zadanych częstotliwości,
odczytywanie aury.
17. Płyn Lugola 100 ml 5%-towy
18. Jod 25g + Jodek Potasu 50g- postać metaliczna nie rozpuszczana wystarcza na 50
litrów płynu lugola ważne na obecnie panującą chorobę - stany zapalne mózgu i ostry rozstrój
hormonalny narządów i tarczycy, świetny na choroby przewlekłe, oraz dysharmonię hormonalną,
wpływa na szybką regenerację organizmu, potrzebna waga precyzyjna 40 z
19. Siarka MSM działa podobnie jak DMSO. Środek organiczny, Tworzy maź stawową,
problemy reumatyczne, dezynfekuje układ limfatyczny, wzmaga wchłanianie komórkowe,
przyswajanie witamin
20. Boraks - 1 kg
21. Polecam mydła ekologiczne z Mydlarni Powrót Do Natury wybranych - duże
200gram po /2 szt (po dwa) mydła. Mydła z dodatkiem (złoto, srebro, ormus). /1szt
(pojedynczo)
22. Polecam książkę o odżywianiu pranicznym "ODŻYWIANIE ŚWIATŁEM TOM 1
Moja Przygoda z Jedzeniem Inaczej - Veni LovendLight – Promocja – książki mogą nosić
zewnętrzne lekkie przybrudzenia (od noszenia w kartonie) stąd niższa cena.
Kurier pobranie 25zł – przyjedzie w godzina 9.00 - 17.00 w dni robocze.
Jeśli chcecie określonego kuriera/pocztę proszę o informacje.

Bardzo ważnym elementem zdrowia jest zdanie sobie sprawy z tego co się obecnie dzieje. Oczywiście moje
stwierdzenia są czysto hipotetyczne i nie należy się nimi sugerować. Opisują one stan na planecie MARS nie na
Ziemi
Otóż to co zaobserwowałem:
1 Odszczepieńcy po odszczepieniu 20% populacji zaczęli (ich ciała) produkować syntetyczne białko tak zwane
kolcowe – jest to produkowana proteina przez ciała „Marsjan” identyczna lub łudząco podobna do jadu KOBRY
KRÓLEWSKIEJ bądź innego bardzo jadowitego węża NIEMRAWIEC CHIŃSKI.
Strucie to spowodowało częściowy paraliż układu nerwowego przedstawiający się jako – ostre bóle stawowe w
kolanach , kręgosłupie, nadgarstkach a PRZEDE WSZYSTKIM w MÓZGU i wątrobie. Co wywołało stany
zapalne w całym ciele (zarodzie guzowe i rakowe, zwłaszcza w narządach rodnych u kobiet, wykrywane przez
fachowców jako święte poczęcie..) Jest to tylko przewlekły stan zapalny,, jednakże nieuzdrawiany już
przekształca się w poważne guzy i raka. (ogłoszono ze do 5 lat spora część populacji zachoruje na raka..)
Oczywiście na razie są to przeważnie jedynie poważne stany zapalne.
Można je rozpoznać po przekrwionych białkach oczu, szczypaniu oczu, łzawieniu, pojawianiu się tak zwanego
piasku w oczach,, kolejne fazy są dużo bardziej nieciekawe ,, włącznie z ostrymi chorobami psychicznymi oraz
odklejaniem rogówki – tak zwana „mgła koffidkowa”.
Jad węża spowodował częściowy paraliż i zatrucie toksynami wątroby (do tej pory wątroba funkcjonowała na
około 75% - obecnie nie przekracza 10%-15% u przeciętnego Marsjanina).
Sytuację pogarsza znacznie ogromny opad promieniotwórczy z kierunku słońca (gwałtowne nasilające się
wybuchy na słońcu od około 2 lat – pamiętacie państwo informacje typu „NIE wychodźcie do lasu..”), niestety
według moich spostrzeżeń taka sytuacja będzie gwałtownie narastać jeszcze około 2 lata i dalsze 2 lata będzie
opadać.. razem siedem lat … chudych..
Następuje zdecydowanie zatrucie wątroby metalami ciężkimi typu ARSEN MOLIBDEN TANTAL OŁÓW
ALUMINIUM i błyskawicznie narastające zanieczyszczenie wody pitnej toksynami rolniczymi których obecność
przekroczyła wszelkie normy. Sprawę pogłębia zrzut CHEMITRAILS.
Dość oczywistym staje się natychmiastowy montaż FILTRÓW ODWRÓCONEJ OSMOZY od zaraz i
natychmiast, bez niego problem będzie się powiększał niestety. Filtr ten zabezpiecza również przed dalszym
spożyciem wapna który jest antagonistą bardzo potrzebnego dla organizmu krzemu. Oczywiście dla tych co
obawiają się używać wody destylowanej polecam używanie soli KŁODAWSKIEJ NIEMIELONEJ jako kruchy
solne paszowe (Duże niemielone - Jak lamki solne, ponieważ sól mielona objęta może być programem
wzbogacania „nie do końca porządnym” bromem używanym przez wojsko..).
Na zwiększającą się radiację używam Płyn Lugola harmonizujący narastające zaburzenia TARCZYCY – tarczyca
bowiem steruje hormonami całego organizmu więc jest EKSTREMALNIE ważna dla nas. Zdecydowanie NIE
zachęcam zatem do praktyk w stylu HURRA wycinanie tarczycy.
W moim przypadku Muszę używać PŁYN LUGOLA żeby wyprzeć Jod Radioaktywny z tarczycy oraz usunąć
Odpady radioaktywne których ilość obecnie gwałtownie rośnie i w moim przypadku będzie rosnąć jeszcze
minimum 2 lata. Należy tu pamiętać o bardzo ciężkiej chemi i metalach ciężkich których ilość w wątrobie
przekroczyła już dawno próg bezpieczeństwa..
Jod zawarty w Płynie Lugola ma zbawienny wpływ na usuwanie toksycznej chemi i metali ciężkich z wątroby ,
poprzez swoje silne właściwości adhezyjne podobnie jak tiosiarczan sodu stosowany przez rząd Japonii po
Fokuszimie.. dla odtrucia organizmów i przeciw radiacji.
Ważne są obecnie POSTY i Zmiana diety przynajmniej na Bezmięsną.. Mięso bowiem wprowadzało do tej pory
75% toksyn do organizmu oraz jest największym źródłem pasożytów nieznanego pochodzenia.
DR. OZIMEK „Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o PASOŻYTY”.. NIE ZARAŻAJMY NASZYCH PUPILI
bo one są przecież systematycznie odpasożycane a jaja pasożytów utrzymują się do 29 dni w tym na pieniądzach
, klamkach z urzędu czy sklepu itd.
Do tej pory znaczne osłabienie popromienne i zatrucie syntetycznym odszczepiennym kolcowym jadem węża
organizmu spowodowało brak odporności na wszystkie choroby i powstanie choroby łudząco podobnej do
CZERNOBYLA czyli CV19 czyli chorobę kesonową, gwałtowne duszności , bezdech i podatność na byle grypkę
(nie wpisaną nawet na listę chorób zakaźnych do tej pory..). Tak to wygląda do tej pory.
W moim przypadku NALEŻY OCZYŚCIĆ WĄTROBĘ, wejść w posty lub odżywianie praniczne, oczyścić
ciało..

FILTR ODWRÓCONA OSMOZA – woda podstawowy składnik życia dla ciebie !!!
Ważne moje informacje nigdzie nie występujące .... O obecnym skarzeniu wody..
O WODZIE i TYM CO JAK i DLACZEGO.. najnowsze informacje:
Wydaje się że woda to woda i nie różni się od siebie. Wydaje się również że im więcej nasycona
minerałami tym lepiej. Otóż nie do końca tak jest. Woda jest związkiem chemicznym doskonale
zapamiętującym różne informacje ze środowiska w którym wcześniej przebywała. Dlatego żeby
ją przystosować do spożycia trzeba ją:
1/ oczyścić z niepotrzebnych minerałów
2/ rozklastrować – wyczyścić z niej informacje
Od października zeszłego roku 2021 notuję gigantyczny wzrost ilości substancji radioaktywnych
oraz metali ciężkich typu nowego typu nie występujących w ogóle do tej pory typu: cez
radioaktywny, arsen, molibden, kadm, tantal, aluminium, ołów, rtęć,
Z bieżących badań Analizatorem Qwantowym wynika że obecnie "KAŻDY" jest porażony
gigantyczną ilością odpadów radioaktywnych, a proces na stale narasta i prawdopodobnie będzie
narastać do 2024 i po tym okresie utrzymywać się będzie przez około 15-20 lat w ilościach
wymagających interwencję. Dodać do tego należy Lawinowo narastająca ilość w rzekach
pestycydów rolniczych , ścieków z gospodarstw domowych. Oczyszczalnie ścieków z miast
powyżej wylewają je przecież do tych samych rzek z których korzystają miasta poniżej. I tak
wkółko.. Oczyszczalnie scieków eliminują przecież maxymalnie w granicach 30-70%
zanieczysczeń.
Obecnie według naszych badań zdecydowana część wody w Polsce nie nadaje się do picia. W
miastach wodę pobiera się ze zbiorników retencyjnych, z rzek, które niestety przepływając przez
pola wcześniej wchłonęły gigantyczną ilość bardzo szkodliwych pestycydów rolniczych oraz
zanieczyszczeń osadowych ze spalin samochodów, zrzutów chemtraili, palenisk pieców,
wyziewów przemysłowych, spalania śmieci, itd. Od dłuższego czasu ziemia nie jest w stanie tego
wszystkiego filtrować i obecnie chorują nawet zwierzęta w lesie które to środowisko zawsze było
najczystsze, a co dopiero My pijąc w zasadzie przemysłową wodę. Oczyszczalnie ścieków są w
stanie oczyścić ją do maksymalni 20%. Reszta trafia do kranów i na nasze stoły. Taka woda
nadaje się co najwyżej do prania, lecz nie koniecznie do mycia a co dopiero do picia. !!!
Dodatkowo 95% wody zawiera zbyt dużą ilość wapna co praktycznie wyklucza ją ze spożycia w
stanie nieoczyszczonym. Tym bardziej jeśli chodzi o wodę wysokozmineralizowaną w butelkach
(odwrotnie niż powinniśmy robić). Wapno powoduje wyparcie elastycznego krzemu a to z kolei
powoduje kruchość i łamliwość naczyń i sytstemów tkanek miękkich i kości, zatory żylne,
niedokrwienie, mikrowylewy i zmniejszenie drożności naczyń krwionośnych. W konsekwencji
poważny wzrost grzybic i chorób pasożytniczych, w konsekwencji ciągłe osłabienie i brak energii
i lekkości życia w tym radości partnerstwa i związków.
Oczywiście minerały są potrzebne człowiekowi ale tylko wybrane a nie wszystkie i to w ilościach
potrzebnych a nie losowo określanych przez środowisko i okoliczności. Niestety 90% wody w
Polsce nie nadaje się do bezpośredniego użycia z powodu zbyt dużej ilości wapnia –
odkładającego się w naczyniach i powodującego choroby typu OSTEO czyli zatykanie naczyń i
układów. Wapno jest też antagonistą krzemu który jest Nam niezbędnie potrzebny a którego ilość
w pokarmach znacznie spadła w związku z rozpowszechnieniem pestycydów odcinających już w
fazie początkowej łańcucha pokarmowego roślinom możliwość wchłaniania krzemu. Dlatego
muszę osobiście powstrzymać ten proces znacznie zmniejszając ilość wapnia w organizmie
ponieważ wapno zatyka mi szyszynkę i przesadkę oraz cału mózg powodując odcięcie mnie od
mojej duszy oraz funkcjonowanie na niskim poziomie jakościowym, społecznie i rodzinnie. A
wiadomo przecież że Krzem to życie. Krzem to młodość. Krzem to zdrowie. Krzem tworzy i

ożywiający cały świat. Jego zawartość w organizmie człowieka to naturalny klucz do zdrowia.
Około 70 pierwiastków nie jest przyswajalnych z powodu braku krzemu. Decyduje o życiu lub
śmierci. Wiek człowieka przyjęto oceniać na podstawie ilości krzemu. Jeżeli jego ilość nie jest
uzupełniana - życie zamiera. Dr Ravin Jugdaohsingh ze szpitala St. Thomas Hospital w Londynie
stwierdził: „krzem powinien być głównym składnikiem w ludzkiej diecie, jednak jego ilość
zastraszająco zmalała. Polecam moje informacje o właściwościach zdrowotnych krzemu
koloidalnego.
Na wsiach sytuacja nie wygląda również o wiele lepiej. Większość budynków podłączonych jest
bowiem do wodociągów więc używa wody podobnej jak w miastach. Nawet w górskich rejonach
nasze badania wykazały że woda jest również w kiepskiej jakości.
Posiadacze studni głębinowych są w znacznie lepszej sytuacji do czego zachęcam ale nasze
badania wykazały że woda już obecnie jest w sporej części rejonów w Polsce skażona nawet do
60 metrów. Ponadto jest ona głęboko nasycona niestety wapnem przez co również w
konsekwencji wywołuje zatory i choroby typu rak , aidshaimer i podobne.
Pamiętać należy że w wodociągach dodaje się chlor który jest potwornie szkodliwy, a kumulując
się w organizmie wywołuje głębokie stany lękowe, podporządkowanie się, no i oczywiście
ciężkie choroby ciała. Sytuację pogarsza fakt że wodociągi nie są już niestety w polskich rękach i
badania wykazują okresowe pojawianie się w wodzie dziwnych nieokreślonych substancji
nieznanego pochodzenia oraz wprost gigantycznej ilości metali ziem rzadkich typu KADM RĘĆ,
OŁÓW, ARSEN, ALUMINIUM, Molibden, oraz o dziwo znacznie podwyższonej radiacji jak po
wybuchu bomby atomowej, lub bardziej awarii lub po wycieku znacznych ilości z elektrowni
atomowych, łudząco przypominających w odczytach odpady z elektrowni atomowych.
Większośc tych pierwiastków może usunąć proste i tanie urządzenie montowane pod kran
kuchenny znakomicie oczyszczające wodę z pierwiastków i o dziwo również z dużej ilości
patogenów, zarodników grzybic, części bakterii, mikroorganizmów, jednokomórkowców, chemii
i metali ciężkich oraz oczywiście z wapnia. Na czajnikach nie odkłada się już wapno.
Ja piję TYLKO wodę z filtra Odwróconej Osmozy, żadnej innej. ! Widzę wyraźne pozytywne
zmiany zdrowotne, przy czym woda ta jest oczyszczona do około 10 PPM, substancji gdzie woda
z kranu miała 150-300 PPM zanieczyszczeń . Około 95 % zanieczyszczeń zostało usuniętych.
Mój filtr nie posiada tak zwanego mineralizatora, przez co woda jest bardzo chłonna – adhezyjna
i dodatkowo wypłukuje mi z organizmu nagromadzone toksyny. Niezbędne pierwiastki
uzupełniam jedzeniem, napojami lub szczyptą soli z KŁODAWY, ale kupuję tylko duże bryły
soli tzw bryły solne paszowe dla tzw. Zwierząt ponieważ również jestem zwierzęciem
zamkniętym w klatce. Sól ta zawiera kondensat bardzo cennych i rzadkich minerałów bez
zbędnych dodatków z czasów kiedy ziemia była jeszcze czysta. Należy pamiętać że do mielonej
soli dodaje się według ustawy prawdopodobnie szkodliwego bromu jak żołnierzom na wojnie..
przeciw zbrylaczy, przeciw utleniaczy, oraz tego co chce się jeszcze podać populacji. Sól jest
bowiem wszędzie również w broni masowego rażenia. Tak zwana sól w sklepie nie zawiera
żadnych cennych minerałów. Zostały z niej wcześniej pobrane wszystkie cenne substancje a
nawet niezbędny jod. Taka sól nadaje się w zasadzie tylko do utylizacji czyli do sprzedaży.
O filtrze - FILTR ODWRÓCONA OSMOZA – woda podstawowy składnik życia dla ciebie
Proces odwróconej osmozy tworzy z wejściowej wody, wodę prostą bez substancji azotowych,
chemikaliów, soli, metali ciężkich itp. Woda wyjściowa posiada wówczas właściwości podobne
do wody destylowanej - ma neutralne pH i zerową przewodność (zawartość rozpuszczonych soli i

jonów). Zastosowanie odwróconej osmozy jest zatem koniecznością w gospodarstwie domowych
na obszarach z twardą wodą, oraz tych mieszkających w klatkach.
Mogę sprzedać Państwu sprawdzoną osmozę RO5 z rozgałęzionymi przedfiltrami, która jest
przeznaczona dla wymagających. Zalecam ją w domu. Głównym składnikiem procesu
odwróconej osmozy jest membrana, którą trzeba chronić przed zanieczyszczeniem wlotowym. W
tym momencie przyszła kolej na przedfiltry, które trzeba zmieniać w określonych odstępach
czasu. (są w zestawie).
Czystość wody można zmienić za pomocą miernika TDS, ale także określić dzięki niemu zużycie
membrany. Woda wyjściowa jest bardzo zbliżona do wody destylowanej, jest pozbawiona soli,
metali i minerałów.
Dzięki zastosowaniu systemu woda RO:
•
Uzyskasz krystalicznie czystą wodę, pozbawioną kamienia - zawsze czysty czajnik bez
osadów, ochrona ekspresu do kawy.
•
Uzyskasz stały dostęp do bezpiecznej w spożyciu wody pozbawionej metali ciężkich,
chloru, pestycydów, mikroorganizmów - taka woda może być spożywana nawet przez małe
dzieci bez konieczności przegotowania.
•
Uzyskasz wodę jonizowaną - wodę o właściwościach prozdrowotnych która wpływa
pozytywnie na wiele procesów biochemicznych organizmu - między innymi zapewnia lepsze
dotlenienie organizmu oraz opóźnia procesy starzenia.
•
Nie musisz kupować i dźwigać butelek wody - a tym samym ograniczasz produkcję
plastikowych odpadów.

Glinka Mineralna do Regeneracji
Jest to zbiór różnych składników niezbędnych do odbudowy, regeneracji niezbędnych
składników które decydują o zdrowiu i długim, szczęśliwym życiu. To jest mieszanina
wszystkiego co cenne. Sporządzany na podstawie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny
medycyny i wiedzy o budowie i funkcjonowania organizmów.

Jej powstanie0 poparte jest ogromną wiedzą inspirującą stworzenie kompleksowego środka
uzupełniającego i równoważącego zawierającego zestaw wszystkiego co potrzebne w
odpowiednich ilościach. Używanie bowiem jednego, choćby najlepszego środka prowadzi do
wyjałowienia i wyniszczenia.
• Na bazie ziemii okrzemkowej zawiera Witaminy – kompleks Witamina A,D3, B1, B2, B3, E,
PP,B12, B17
• Kompleks minerałów ziem rzadkich Pallad Rod Iryd Wapń, Fosfor, Sód, Potas, Jod i inne
• Znana skała ze stanu Maharastra w Indiach – zawiera pierwiastki Orme – nadprzewodnik
energii życiowej. Indyjczycy od wieków ją spożywają dla poprawy świadomości i zdrowia. W
krajach zachodnich jest sprzedawana w buteleczkach 30 ml i sprzedawana jako złoto ORME
Mikroelementy ze skał wulkanicznych – zapewniają bujny rozkwit życia
• Minerały, witaminy, dodatki analogiczne z podawanymi dla ciężko pracujących zwierząt np.
Koni – kompleks wysokowartościowych substancji rzadko występujących w ludzkiej diecie,
jednakże nieodzowne.
Stosowanie: rozpuścić łyżeczkę na szklankę wody. Wymieszać. Osad również można
wykorzystać. Właściwości i działanie: przez zawartość witamin, aminokwasów, substancji
mineralnych i pierwiastków śladowych odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu zdrowia i
polepszenia samopoczucia. Uwaga - ze względu na przepisy unii Europejskiej nie jest
przeznaczona do spożycia.
PASOŻYTY
Ja odpasożycam się w miarę systematycznie dlatego że 98% populacji ma duże pasożyty a 100%
populacji ma małe pasożyty, powodują one spustoszenia w organizmie, jelita, wątroba, mięśnie ,
mózg, oczy , serce są najbardziej narażone na nie, ich ilość sięga do 3-5 kg na człowieka, stosuję
dla siebie trzy cykle jak opisałem. Potem powtarzam jeden cykl co 3-5 miesięcy zależnie od
potrzeb, przy czym częstość zależy od diety.. im lżejsza - tym lepiej, ostatnio bardzo ważne jest
zamontowanie sobie filtrów odwróconej osmozy ze względu na lawinowe tragiczne pogorszenie
się stanu wody w kranach. Dotyczy to również wód powierzchniowych w tym studnie oraz coraz
częściej wód głębinowych niestety. Dokładny stan organizmu możliwy jest po skanowaniu
Analizatorem Qwantowym (opis powyżej i poniżej). To świetne urządzenie potrafiące w porę
wykryć narastające zagrożenie i podjąć środki zaradcze.
UWAGA Ze względu na zmiany przepisów Unii Europejskiej nie można używać produktów
zawierających Koloidy - Srebra i Złota czy Miedzi oraz Krzemu Koloidalnego. Jeszcze ok. 3 lat
temu można je było używać wewnętrznie. W wielu krajach świata można jednak je stosować.
Sporą ilość leków medycznych stworzono wyłącznie na jego bazie.
Jednak ja osobiście, oczywiście, piję Koloidy, używam wewnętrznie oraz zewnętrznie oraz
płuczę usta.
Z przepisów unijnych wynika że żaden Koloid nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest
żywnością, nie leczy, nie diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia nie do użytku
zewnętrznego. Jednak Srebro– Złoto–Miedź-Krzem Koloidalny występują naturalnie w
przyrodzie i na co dzień, wraz z żywnością, spożywane są przez ludzi i dlatego nawet dziecko ma
je w sobie.. Srebro używane jest od tysiącleci, Rzymianie w przypadku epidemii używali
srebrnych zastaw i sztućców, Żołnierze połykali srebrne monety co chroniło ich przez
powikłaniami w przypadku zranień.
Przepisy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) 1 stycznia 2010 roku
Zakazały wykorzystania krzemu organicznego do celów spożywczych. Przed tą datą był on w
pełni legalny. Krzem jest głównym budulcem człowieka.
Pamiętaj że zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Tekst ten nie jest poradą w leczeniu, ani w
żywieniową czy piciu ani w uzdrawianiu ani w określaniu stanu zdrowia ani w suplementowaniu.
Nie sugerować się tym tekstem w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Są to moje

prywatne spostrzeżenia i jak osobiście je zastosowałem dla siebie, jednakże nie polecam ich
powtarzać. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą, proszę dalej nie czytać. Nie
ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zakaz kopiowania fragmentu czy całości
tekstu. Obowiązują przepisy uni europejskiej typu CC3.
Niestety nie doradzę Państwu, nie diagnozuję , nie jestem lekarzem,
moich wypowiedzi nie wolno traktować jako: porady w sensie leczenia czy żywienia czy
suplementowaniu ani w określaniu stanu zdrowia, Nie wolno się sugerować moimi
przemyśleniami w podejmowaniu własnych decyzji. Myśli te nie służą j ustalaniu dawek, nie jest
to ustalanie diagnozy, wypowiadam się tylko o swoim osobistym stosowaniu który oczywiście
zabraniam stosować, należy udać się do dobrego lekarza po poradę
Posty również osobiście stosuję jednakże powołuję się tu na wierzenia religijne (wielki post)
- oczywiście również tylko pod nadzorem lekarza. Omawiany przeze mnie sposób
odżywiania nie wolno naśladować, Należy stosować ogólnie przyjęte normy żywieniowe,
choć osobiście stosuję posty. polecam świetną książkę : Małachow – „lecznicza głodówka”
PODUSZKA ORGONOWA – na bazie projektu REICHA

Wymiary 40 x 40 cm
7 warstw, wełna stalowa,
wełna owcza, minerały,
kamienie półszlachetne

KWANTOWY ANALIZATOR STANU
CIAŁA QUANTUM
Inwestycja potrafi się zwrócić po około 10
pomiarach.
Zestaw obejmuje najnowsza polska wersja językowa
4.7.0 PL
Oprogramowanie pozwala na analizę stanu ciała.
Win XP, Vista, Win 7, Win 8 32 i 64bits 3.Win z
serii 2000,
System diagnostyki nieliniowej NLS powstał w
Instytucie Psychofizyki Stosowanej w Rosji, a naukowcy go
tworzący opierali się na badaniach zapoczątkowanych przez takich
badaczy jak Nikola Tesla, George Lakhovsky, Raymond Rife
Sygnały fal elektromagnetycznych emitowanych przez organy
ludzkie stanowią szczególny warunek ludzkiego ciała, w tym
momencie i różnią się w zależności od stanu ciała, stan zdrowia,
choroba itp Jeśli możemy określić te sygnały
elektromagnetyczne, możemy określić kondycję. Wystarczy
odczytać z organizmu rozróżniając częstotliwości zdrowych
komórek od częstotliwosci patogenów, oddzielić te fale w
odrębne sygnały i zinterpetować. Urządzenie diagnostyczne
przekazuje sygnały z organizmu do komputera, a ten z kolei
przetwarza je w formę zrozumiałą dla człowieka, czyli obrazy,
opisy i cyfry.
ZALETY DIAGNOSTYKI NIELINIOWEJ NLS :
Bezinwazyjna, bezbolesna bezpieczna dla dzieci i dorosłych szybka
Kwantowa Analiza Stanu Zdrowia obejmuje:
Aminokwasy
2.Funkcje Przewodu pokarmowego
3.Lipidy w krwi
4.Funkcje jelit
5.Funkcje Oczu
6.Funkcje Trzustki
7.Pierwiastki śladowe
8.Funkcje płuc
9.Mózg
10.Układ kostny
11.Układ Krążenia i naczyń mózgowych
12.Gęstość mineralna kości
13.Funkcje wątroby
14.Cukier we krwi
15.Funkcje Pęcherzyka żółciowego
16.Witaminy
17.Funkcje nerek
18.Koenzymy
19.Kwas tłuszczowy
20.Układ hormonalny
21.Układ odpornościowy
22.Tarczyca
23.Toksyny
24.Indeks wzrostu kostnego
25.Ogólny stan fizyczny
26.Alergeny
27.Otyłość
28.Skóra
29. Choroby reumatyczne kości
30.Kolagen
31.Meridiany i rozgałęzienia
32.Puls serca i naczyń mózgowych
33.Metale ciężkie
34.Prostata/Ginekologia
35.Funkcje rozrodcze/Piersi
36.Sperma i plemniki/Cykl menstruacyjny
37.Skład ciała
38.Fachowe analizy
39.Podręcznik analizy
-Raport ze skanu możemy drukować lub wysyłać bezpośrednio na e-mail

