TERAPİYİ BLOKE EDEN RADYASYONDA
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ÖZEL SEMİNER
Terapiyi bloke eden faktörleri eleyerek daha hızlı
ve daha kalıcı başarı
Jeopati , elektrosmog ve radyo dalgaları kaynaklı radyasyon alanlarının, uyku ve
çalışma alanları klasik yöntemlerle nötralize edildiği halde, terapilerin etkilerini bloke
edebildiği bilinmektedir. Kullanılan bu yöntemlerin hiçbiri kişiyle uyumlu nötarlizasyon
frekansları içermemektedir. Nasıl her ayak numarası aynı değilse, bütün hastalıkları
iyileştiren sadece bir terapi programından söz edemeyiz. Bundan dolayı, klasik
nötralizasyon yöntemlerinin bazıları zararlı frekansları kısmen nötralize edebilirken,
bazıları bu frekanslarla yüklenir, bazılarıysa yükledikleri zararlı frekansları çevreye
yönlendirir. Ancak, birkaç yıldır, bu alanda büyük ilerleme sağlandı.
Seminerlerimizde, temelleri 30 yıl öncesine dayanan ve terapistler tarafından 10 yıl
test edilmiş nötralizasyon yöntemleri sunuyoruz.

The Geo-Safe-E & Pocket-Safe – BIOSAFE AİLESİ
ÜÇ ÖZEL ÜRÜN
Geo-Safe-E
Kişisel terapi programı düzenlediğiniz gibi, Geo-Safe-E sisteminde kişiye uyumlu
frekans test etmek birkaç dakikanızı almaktadır. Bu test, hücreler için zararlı
radyasyon frekanslarının ölçümünü içermektedir.
Klasik nötralizasyon yöntemlerinde göz ardı edilen, her alanda jeopatiden
elektrosmoga kadar farklı zararlı radyasyon karışımları bulunmaktadır. Bundan
dolayı, her alan kendine uyumlu karışımlarla nötralize edilmelidir. Radyasyon
nötralizasyonunda dikkat edilmesi gereken husus budur. Ayrıca, Geo-Safe-E sistemi,
yüklenmenin söz konusu olmadığı doğal kristal taşları karışımlarıyla çalışmaktadır.
Klasik yöntemler, sadece kısmı nötralizasyon yapmayıp, ayrıca bulundukları alanda
yapay frekanslar yaratıp yararlı ışınları da elemektedir.

Bu hastalarını daha etkili tedavi etmek isteyen terapistler için yenilikçi bir deneyim
olacaktır.
Amacımız, uyku alanı, çalışma alanını ve cep telefonlarını nötralize ederek, bunların
yaydığı zararlı radyasyonların hastalarınızın hücreleriyle rezonansa girmesini
engellemektir.
Geo-Safe-E – Nosod Test Set
Geo-Safe-E test setiyle, radyasyon seviyeleri test etme ve terapilerdeki frekans
blokajlarını giderme imkanı sunuyoruz. Hücrelere uyumlu frekans karışımlarını ya da
direkt hücreleri etkileyen frekans karışımlarını test edebilirsiniz. Eğer kişi Geo-Safe-E
ya da Pocket-Safe nozodlarından herhangi biriyle rezonansa giriyorsa, uyku alanı ya
da çalışma alanında eşleşen negatif radyasyona maruz kalıyor demektir. Uyku alanı
ya da çalışma alanında gerekli ölçümler yapılıp bu alanlar nötralize edilirse,
terapilerin olumlu etkileri kalıcı hale getirilmiş olur.
Ayrıca, Geo-Safe-E test çantasının içindeki ekstra nötralizasyon karışımlarıyla uyku
ve çalışma alanlarını test etmek mümkündür.
Önermli: Geo-Safe-E test setiyle sadece uyku ya da çalışma alanınızı nötralize
etmekle kalmayıp, bu alanlardaki maruz kaldığınız ışınların zararlarını da tedavi etme
imkanınız bulunmaktadır. Zararlı ışını nötralize eden Geo-Safe-E karışımı, aynı
zamanda tedavi etmekte kullanılır.
Pocket-Safe
Vücutta taşınabilecek sekiz adet pocket-safe kesesi aynı prensiplerle geliştirilmiş olup
kişiye uyumlu keseyi test etmek birkaç dakikanızı alacaktır. Her insan kendi enerji
alanlarını oluşturduğu için radyasyondan koruduğu iddia edilen standart bir çipin tam
koruma sağlaması mümkün değildir. Seminerlerimizde, Pocket-Safe keselerini
hastalarınızda nasıl test edileceğini sunmaktayız.
Bütünsel terapi, sürekli sonuçları tedavi eden terapiler yerine, zararlı radyasyonun
sebeplerini araştırıp nötralize eden terapi demektir.
İnsanlarda bloke olan enerjinin akışını sağladıkça, pozitif enerji de bize doğru
akacaktır.

Sevgilerimizle.

