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GEO-SAFE-E®
BİREYE UYUMLU
IŞINIM NÖTRALİZASYON
SİSTEMİ

ELEKTROSMOG,
TELSĠZ IġINLARI & YERSEL IġINLARA
VERĠLEN REAKSĠYONLARA KARġI

PARA İADE GARANTİLİ
®

Geo-Safe-E
nötralizasyonu,
radyestezide
edinilen 30 yıllık tecrübeye dayanmaktadır.
Sağlığa zararlı ıĢınım alanlarına karĢı hücre
ahengini sağlayıcı etkisi, titreĢim tıbbında teknik
olarak ölçülebilmektedir. Öteden beri kendisini
kanıtlamıĢ olanbu prensip yaklaĢık 15 yıl önce,
telsiz dalgalarının, manyetik ve elektriksel
alanların vücuda uyumlarının sağlanması için
daha da geliĢtirilmiĢtir.
®
Birçok hekim GEO-SAFE-E ile uzun yıllardır
olumlu tecrübeler edinmiĢlerdir. Buna dayanarak,
Almanya’da tıp tekniği alanında biorezonans
cihazları üretiminde lider olan bir firma, bu
nötralizasyonun geniĢ spektrumlu özelliğini test
ettikten sonra, ürünü satıĢ programına dahil
etmiĢtir. Böylece günümüzde (3/2007 tarihi
itibarıyla),

DÜNYA ÇAPINDA
70’İN ÜZERİNDE ÜLKEDE

3000’in üzerinde hekim ve doğal tıp uzmanı,
kiĢileri ıĢınım etkisinden uzak tutmak için bu ıĢın
nötralizasyonu ile baĢarılı bir Ģekilde
çalıĢmaktadırlar.

NÖTRALİZASYON PRENSİBİ,
arındırma etkisinin kavranabilmesi için, iyi anlaĢılmalıdır:
Her uyku alanında çeĢitli ıĢınsal alanlar (E-Smog, telsiz
ıĢınımı, muhtelif yersel ıĢınlar) farklı bir etki
gösterdiklerinden, herhangi bir yerde daima aynı frekans
ayarı ile üretilen bir cihazın başka bir yerde farklı bir
ıĢınsal karıĢımı nötralize etmeyeceği gayet mantıklıdır. Bu
®
nedenle GEO-SAFE-E ile sizin uyku veya iĢ yerinizdeki
zararlı frekans karıĢımına bireysel uyum sağlanmaktadır.
Bunun etkisi, farklı fiziksel kırılma açıları olan 20’nin
üzerinde doğal maddenin bir araya getirilmiĢ olmasına
dayanmaktadır (interferans ıĢınımı).
Optimal bir nötralizasyon, frekans aralığı (materyal),
yoğunluk (materyal miktarı) ve yatağın optimal konumu ile
elde edilir.
Yatak yerinin değiĢtirilmesi ile her zaman ıĢınlardan
%100 arındırılmıĢ bir uyku yeri bulunamasa da (suyun
açısal ıĢınımı, telsiz ıĢınları vb. nedenlerle), buna rağmen
her yatak yerinin nötralize edilmesi ve arzu edilen 65007000 Bovis birimlik pozitif yaĢam enerjisi oluĢturulması
mümkündür. Bu prensibe göre bir yerdeki CHI’nin (Feng
Shui) de istenildiği Ģekilde yükseltilmesi mümkündür,
özellikle bunun için uyumun sağlanmıĢ olduğu kiĢisel güç
alanına kadar.
Elektromanyetik alanlar ve telsiz ıĢınımları yok
edilemezler. Bu nedenle bunlar nötralizasyondan sonra
da HAVADA teknik olarak ölçülebilirler, ancak VÜCUTTA
artık ne biorezonans, ne elektroakupunktur ve ne de kan
tahlilleri olsun, titreĢim tıbbı cihazları ile veya tek el
değnek ya da kineziyoloji ile saptanamazlar. Bu
nötralizasyon, bir müddet sonra silinen bilgilere dayanmaz
– bu nötralizasyonlar kalıcı olarak fizik prensibine göre
çalıĢırlar.
TAVSĠYE EDĠLEN TÜM ĠYĠLEġTĠRME ÖNLEMLERĠNĠ
ALMIġ OLMANIZA RAĞMEN, GEO-SAFE-E® ĠLE
NÖTRALĠZASYONUMUZDAN VE BUNU TAKĠP
EDEN UYGUN TERAPĠDEN YAKLAġIK 1 AY SONRA
TERAPĠSTĠNĠZ TEKRAR EDEN BĠR ZARARLI IġINIM
YÜKÜ TESBĠT ETTĠĞĠ TAKDĠRDE,
PARANIZIN DERHAL İADE EDİLECEĞİNİ GARANTİ
EDERİZ
®

GEO-SAFE-E ‘nin içerdiği ürünlerden bazılarının Avrupa
pazarında tedarik edilmediği ve özel olarak ithal edilmeleri
gerektiği gerçeğine karĢı size (tarafımızca bilindiği
®
kadarıyla) GEO-SAFE-E ile birlikte, fiyatları 160,- Euro*
ile 280,- Euro* (KDV HARĠÇ) arasında değiĢen (ıĢınıma
bağlı olarak),
EN UYGUN FİYATLI GENİŞ SPEKTRUMLU
NÖTRALİZASYONU
da önermekteyiz.

