Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Communiguard stop elektrosmog

Cena : 82,00 zł

Cena promocyjna : 68,00 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Na całym świecie, jak grzyby po deszczu powstają kolejne mas nadawcze telefonii komórkowej. Szkodliwy wpływ na
zdrowie nowego źródła promieniowania potwierdza niezliczona ilość wyników prac naukowych.
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Dr Lebrecht von Klitzing, lekarz fizyk z Lubeki, udowodnił w badaniach doświadczalnych, ze pod wpływem pulsującego
promieniowania elektromagnetycznego telefonu komórkowego fale mózgowe ulegają znacznej zmianie. Ponadto,
zjawisko to pojawia się już pod wpływem krótkotrwałego, kilkuminutowego działania. Klitzing udowodnił również to, że
wegetatywny układ nerwowy już po chwili odpowiada reakcjami stresowymi. Lista objawów związanych z negatywnym
wpływem pól elektromagnetycznych na organizm człowieka również jest bardzo długa: zaburzenia snu, bóle głowy,
zakłócenia rytmu serca, zawroty głowy, nerwowość, przewlekłe zmęczenie. Wykazano również związek elektrosmogu z
zawałami serca oraz rakiem.
Elektrosmog stanowi szczególnie zdradliwe niebezpieczeństwo. Ze względu na fakt, że nie rejestrujemy go naszymi
zmysłami, automatycznie I jesteśmy skłonni niedoceniać związanego z nim niebezpieczeństwa. Ponadto, w tym
przypadku jest mowa o takim zanieczyszczeniu środowiska, przed którym nigdzie nie można się schronić.
Promieniowanie jest po prostu wszędzie, w każdym elemencie naszego życia, nawet w sypialni.
Szkodliwe promieniowania sumują się
W Niemczech na 100 mieszkańców przypada 87 telefonów komórkowych. Jednak kraj ten znajduje się „zaledwie" na
środkowej pozycji rankingu, gdyż w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii proporca ta osiągnęła juz 100%, a we Włoszech i
Szwecji coraz większa ilość osób posiada dwa telefony komórkowe. Interesujący jest fakt, że w Stanach Zjednoczonych
panuje jakby odwrotny trend - tutaj stosunek ten wynosi 61%.
W Niemczech 90% młodzieży w wieku 14 lat posiada już własny telefon, a 66% używa go codziennie, chociaż według
wyników badań promieniowanie wywiera szczególnie niebezpieczny wpływ na organizmy niedojrzałe. A przy tym
wszystkim, nie wliczono do tego szczególnie niebezpiecznych telefonów przenośnych, które pracują na wysokich
częstotliwościach.
Według badan niemieckich 6-7% ludzi należy do osób wrażliwych na działanie takich fal. W efekcie złe samopoczucie
dopada ich w pobliżu urządzeń elektrycznych, źródeł prądu i w takich pomieszczeniach, gdzie panuje duże obciążenie
elektromagnetyczne. Elektrobiolodzy szacują, że procent ludzi tym dotkniętych wzrośnie w ciągu najbliższych
dziesięciu lat do 15-20%. Jest to związane z faktem, że od czasu wprowadzenia do użytku telefonów komórkowych
mamy do czynienia ze szczególnie agresywną formą elek-trostresu: mobilne fale radiowe są falami pulsującymi, w
normalnym przypadku co sekundę emitują 217 impulsów. W ten sposób niezwykle drażnią organizm, który musi
podtrzymać własną biologiczną częstotliwość drgań, aby mógł funkcjonować w sposób optymalny. Nasz organizm tylko
wówczas jest w stanie przez długi okres czasu podtrzymać tę częstotliwość, jeżeli w pewnym określonym zakresie
drgań nie występuje żadne zewnętrzne źródło naturalnych zakłóceń. Człowiek zatem żyje w pełnej zależności od
naturalnego ziemskiego pola elektromagnetycznego.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

w

at

er
m
ar
k

To, jak ważny dla ludzkiego organizmu jest ten przybywający z ziemskiego pola magnetycznego sygnał, zostało
stwierdzone przez NASA podczas programów lotów kosmicznych. Fakt ten był dla nich zaskoczeniem. Procesy życiowe
astronautów w przestrzeni kosmicznej, w porównaniu do ich przebiegu na Ziemi, były znacznie przyspieszone. Już
niewielkie zadania powodowały uczucie zmęczenia, a po powrocie okazało się, że w przestrzeni kosmicznej starzeli się
dużo szybciej, niż przebywając na Ziemi. Jako przyczynę tego zjawiska fachowcy podali brak naturalnej częstotliwości
ziemskiego pola magnetycznego
Powstanie życia nastąpiło w sposób doskonały, zapewniając podstawowe warunki bytu jako stan równowagi pomiędzy
wrażliwymi elementami. Jeżeli człowiek w sposób sztuczny ingeruje w prawa natury, musi liczyć się z poważnymi tego
konsekwencjami. Elektrosmog bardzo silnie podrażnia naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi. Na te zakłócające
sygnały organizm reaguje przewlekłym stresem, co znacznie pogarsza jakość życia.
Opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego w Termeszetgyógyasz Magazin - kwiecień 2006
Pomimo jednak faktu, że elektrosmog w obecnych czasach stal się wszechobecny, nie oznacza to, że nie możemy z
nim walczyć czy próbować go „ograniczać". Folia ochronna COMMUNIGUARD CaliVita" Electronics może nam w tym
pomóc. Jest to specjalnie „zaprogramowana folia", która może neutralizować negatywny wpływ opisywanego
elektrosmogu. Dzięki wykorzystaniu w folii zasad biorezonansu, COMMUNIGUARD wspiera procesy wpływające na fale
elektromagnetyczne, wytwarzane przez urządzenia elektryczne, w taki sposób, by fale te bardziej dopasowały się do
naturalnego wzorca pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez organizm.

Kup Communiguard juz teraz.
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Dostępne opcje Communiguard stop elektrosmog
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych, do 3 dni roboczych.
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