Ez a termék miben tér el más ezüst kolloid készítményekt l?
1. Rendkívül magas ezüst koncentráció, 5 000 ppm.
2. A speciális tachyon kezelése által megváltozott az
energetikai szintje, ez további kedvez hatást eredményez.
Röviden:
Az ezüst kolloid 650 féle vírus és baktérium ellen hatásos
- azokat kb. 6 percen belül elpusztítja - és rezisztens.
A jó min ség ezüst oldatnak soha semmilyen mellékhatását nem tapasztalták! Más gyógyszerekkel nem lép kölcsönhatásba, hatásukat nem befolyásolja.
Egysejt él lények (baktériumok, gombák, vírusok)
környezetébe kerülve gátolja azok életfunkcióit és így
azok rövid id n belül elpusztulnak.
A vastagbélben lév hasznos baktériumokat nem károsítja, mert a vékonybélben szívódik fel. Rendelkezik egy, az
atomszerkezetéb l adódó speciális hatással, ami a máj
regenerációját el segíti, méregtelenítését fokozza.
A tachyon energetizálás megváltoztatta az atommagok
kvantum tulajdonságait, ezáltal ez a készítmény a fizikai
szinten történ vírus- és baktériumöl alapvet képességén túlmen en alkalmassá vált a kezelt személy energetikai szintjének emelésére, a sejtek öregedési folyamatainak lassítására. (Mint „többlet szolgáltatás”.)
vebben:
Gombás fert zések, baktériumok, vírusok elleni kiváló
védekezés. Nincs olyan ismert kórokozó, amely meg tud
élni az egyszer vegyi elemnek számító ezüstnek akár a
legkisebb koncentrációjú jelenlétében is. Laboratóriumi
tesztek szerint a legkártékonyabb gombák, vírusok és
baktériumok pár pillanatnyi, ezüsttel történ érintkezés
után elpusztulnak. A kolloid ezüst az egyetlen olyan
forma, melyet biztonságosan lehet alkalmazni.
Számos történelmi példát találunk arra, hogy az emberek
bizonyos ezüsttárgyakat használtak fert tlenítésre és
betegségek megel zésére. Az ezüst fert tlenít hatását
már az ókoriak is ismerték.
A rómaiak ezüstérméket tartottak az edényeikben, a kínai
császárok pedig ezüstpálcikákkal ettek. A középkorban a
tehet s európai családok járványok idején ezüstkanalat
adtak a gyerekeknek, hogy azt szopogassák.
Napi használata támogatja és er síti a szervezet természetes védekez rendszerét, az immunrendszert, növeli a
vitalitást és az élettartamot. Iható, és természetesen
használhatjuk küls leg is, ecsetelésre, fert tlenítésre.
A vírusok fehérjeburkának szerkezetét lerombolva
akadályozza a szaporodási lehet séget, így segítve el

pusztulásukat. A gombák, baktériumok egy bizonyos,
számukra életfontosságú enzimjét blokkolva okozza rövid
id n belüli pusztulásukat.
Tachyon technológia (lényegében energetikai kezelés):
David Wagner („Tachyon-Man”) német származású, Kaliforniában él egyetemi professzor és feltaláló, kidolgozta
azt a módszert, amellyel a hétköznapi anyagokat át lehet
úgy alakítani, hogy a nullponti energiát az elkészült eszközök átalakítsák tachyon energiává, így ezek az eszközök
alkalmassá válnak energetikai gyógyításra, egészség megrzésre, relaxáció és meditáció el segítésére, elektromágneses terek harmonizálására. A kész termékek örökre
képesek a tachyon energia átadására. (A tachyon görögül
fénysebesség feletti.)
A tachyonizáció egy speciális gépben végbemen technológiai folyamat, amelynek során behatol a fizikai anyagba
egy nagyobb mennyiség tachyon (szubatomi részecske)
és véglegesen megváltoztatja az atommagok kvantum
tulajdonságait, amelyek ezt az anyagot alkotják.
A szubatomi részecskék perdületét (spin) balra forgatja.
Az Élet a földön BALOS. Minden más (pl. elektromos hálózat) JOBBOS, tehát életellenes perdület . A tachyonizált
tárgy, mint egy antenna, rezonanciában van az életenergiával, és a visel jébe vezeti azt. Ezáltal, a csakrák állapotától függetlenül, állandó életenergiát közvetít a
visel je számára. Az Aurát 3-szorosára növeli.
A kémiai összetétel nem változik, a változás szubatomi
szinten történik. Mivel csökkenti a fizikai anyag entropiáját, megfordítja az öregedési folyamatot és er síti az
immunrendszert.
Mi a ppm (parts per million) – rész per millió?
Valaminek a ppm értéke megmondja az egy millióhoz
viszonyított nagyságot vagy mennyiséget (x/1 000 000).
Nagyon kicsi részegységeknél használják laborokban,
gyógyszeriparban. (5 000 ppm = 0,5 %.)
Ajánlott termék: Ezüst kolloid eszencia, tachyon energetizált
(Mennyiség: 75 ml, koncentráció: 5 000 ppm, pumpás
üvegben.)
Ajánlott fogyasztás: naponta 3X1 fújás nyelv alá.
Egyéb módon elfogyasztva: 1 dl desztillált vízbe 5-10
fújás. Hogy maximálisan felszívódjon, evés el tt 5-10
perccel fogyasszuk el. Naponta többször is lehet.
Küls leg ecseteléshez: 2 dl desztillált vízbe 4-6 fújás,
naponta szükség szerint.
Tárolás: Használat után lezárni és sötét helyen tárolni!!
Ne tegyük er sen mágneses, villamosan, elektromágnesesen sugárzó tárgyak közelébe, vagy azok tetejére.

