Levensveld Polarizer Serie 3

De Life Field Polarizer is een geavanceerd oscillatie-antennesysteem. Hij absorbeert, inverteert en hergroepeert een onbeperkt gamma golflengten. Er wordt een harmonische energie
uitgezonden. De polarizer beschermt en optimaliseert biologische systemen en alle vormen
van leven.
De grote vraag naar steeds sterkere, effectievere, eenvoudigere en goedkopere ontstoringssystemen daagt mij als producent telkens weer uit om iets nieuws te ontwikkelen.
Wij weten dat het voor sommige mensen moeilijk te bevatten is dat een eenvoudig systeem
zo doeltreffend kan zijn. Op voorwaarde dat het product in onberispelijke staat is, geven wij u
een geld terug garantie binnen een maand na aankoop. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring
die wij graag met u delen.
Vandaag de dag worden mensen overspoeld met schadelijke straling. Enkele voorbeelden
zijn: magnetrons, televisietoestellen, zendmasten, radio- en telefoonapparatuur, computers,
het lichtnet, gereedschap en apparaten die op wisselstroom werken. Vooral de DECT-telefoon
is een boosdoener. De polarizer neutraliseert de straling in voedsel, water en andere dranken.
Leg het apparaatje op een glas water of andere dranken en u zult zien dat de smaak verbetert.
Naast het normaliseren van de elektromagnetische omgeving en het verminderen van elektrosmog, wordt het energieveld (door velen ook aura genoemd) van biologische systemen
aangevuld door het elimineren van belemmerende dissonante trillingen in hun elektrische velden.
Diverse meetsystemen tonen aan dat het biologische systeem van een mens, dier, plant of
voedingsmiddel, bij normalisering van de elektromagnetische omgeving, weer in balans komt
en verandert. Enkele voorbeelden van deze meetsystemen zijn elektro-acupunctuur, fotonen,
Knapp methode, Prognos, spiertesten, Vega en Voll.
Door de polarizer in het gebied boven de navel te houden, ook wel de zonnevlecht genoemd,
kan men een vergelijkende meting of test doen. Veel mensen houden de polarisator op de
zonnevlecht en voelen meestal na enige tijd een vorm van ontspanning. Vooral kinderen en
dieren reageren hier snel op.
De Life Field Polarizer is een geïsoleerd doosje dat gemakkelijk in het stopcontact kan worden
geplaatst. Het bestaat uit verschillende oscillerende ringen en bevat harmoniserende kristallen. Hij heeft echter geen energie in het stopcontact nodig. Zijn levensduur is onbeperkt en er
is geen installatie of onderhoud nodig.
Waarschuwing:
Er zijn ook gekopieerde systemen op de markt met soms verkeerd gerichte resonantieringen
en extreem zware edelstenen of kristallen. Wees hier voorzichtig mee, het kan uw stemming
ernstig beïnvloeden.
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De polarizer is het resultaat van jarenlang onderzoek door een aantal wetenschappers die
gespecialiseerd zijn in natuurkunde, elektronica, scheikunde, biologie en metallurgie. De belangrijkste persoon voor de ontwikkeling van de polarisator was de Russische wetenschapper
George Lakhovsky. Hij werkte in Parijs, Wenen en de Verenigde Staten. Daar deed hij veel
onderzoek op het gebied van oscillatie en resonantie.
Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan de ontwikkeling van de ‘Multiwave Oscillator’,
die hij samen met Nikola Tesla deed. Zeer bekend zijn de proeven die hij uitvoerde met geraniums die met kankercellen waren besmet. De geraniums die tumoren ontwikkelden werden
behandeld met afgestemde oscillatie (resonantie) ringen.
Het resultaat was dat de met tumoren geïnfecteerde geraniums, die een oscillatiering hadden, gewoon doorgroeiden en dat later de tumoren verdwenen. De andere geraniums die
ook tumoren hadden, maar geen oscillatiering, stierven langzaam af. Deze geoptimaliseerde
techniek met oscillatieringen zit ook in uw polarisator. Uw energienet fungeert als een grote
antenne, dus de oscillatieringen gebruiken uw hele net om levensenergie over te brengen.
Waarom is polarisatie essentieel voor uw gezondheid?
Veel deskundigen beseffen dat afname van vitaliteit wordt voorafgegaan door verlies van gezondheid. Verschillende spanningen zijn verantwoordelijk voor het verlies van onze vitaliteit.
Omdat biologische systemen met hun eigen frequenties elektrisch functioneren, zijn de kunstmatige spanningen van stedelijke elektromagnetische omgevingen zeer schadelijk. Vitaliteit
wordt vertraagd en “ziekteverschijnselen” ontstaan.
Door de elektromagnetische omgeving te harmoniseren, herstelt de Life Field Polarizer de
samenhang in de elektrische velden van het lichaam. Op deze manier wordt alle informatie die
essentieel is voor het optimaal functioneren van het lichaam beschikbaar.
Polarisatie herstelt, versterkt en revitaliseert ook de normale frequenties voor cellulaire vibraties.
Met hernieuwde samenhang en vitaliteit, ervan uitgaande dat alle natuurwetten in acht worden genomen, kan het levensveld de bio-elektrische blauwdruk van het leven produceren
zonder symptomen van verstoring.
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Hoe kan de Life Field Polarizer optimaal worden gebruikt?
1. Om de elektrische systemen thuis en op het terrein te polariseren, hoeft u de Polarizer alleen
maar in een stopcontact te steken. Het hele bedradingssysteem wordt dan een krachtige antenne. Harmonieuze trillingen zullen over het hele perceel worden uitgezonden.
De elektrische velden van alle apparaten die op het bedradingssysteem zijn aangesloten, zullen in harmonie zijn met de biologische levenssystemen. Er is slechts één polarizer nodig voor
elk elektronisch bedradingssysteem, op enkele uitzonderingen na.
2. Wanneer het huishoudelijke elektrische bedradingssysteem geaard is met het waterleidingnet, zoals in veel landen vereist is, zullen ook de elektrische patronen van de stoffen in
het water gecorrigeerd worden. Het water zal verkwikkend worden in plaats van energie te
verspillen en de voordelen zijn groter dan van welk commercieel gedestilleerd water dan ook
dat wij hebben getest.
3. Om een auto, vliegtuig, boot, bus of iets dergelijks te polariseren, moet een geschikte Polarizer op een metalen ondergrond worden geplaatst, zoals de vloerplaat van de auto of de
12 Volts aansluiting. De energie van de polarisator gaat in het algemeen dwars door het tapijt
dat er bovenop ligt. Het zal onmiddellijk in het elektrische systeem doordringen en schadelijke
straling zal overheersen.
4. Plaats de Polarizer op pijnlijke lichaamsdelen (trek de stekker eruit), die vaak onderliggende
blokkades van levenskracht blootleggen. Met een paar minuten per dag kunt u uw levensveld
bevrijden van elektrische verstoringen en blokkades in de energiestroom, die pijn kunnen
veroorzaken.
Wees voorzichtig met de Life Field Polarizer. Laat hem niet vallen! Als het per ongeluk toch
gebeurt, en het ratelt als je ermee schudt, stuur het dan op naar Meditech Europe.
Polariteit-circuit omschakelingstest:
Door allerlei onnatuurlijke spanningen hebben de meeste mensen die getest zijn in stedelijke
gebieden een (verkeerde) polariteitsomkering. Om te testen op polariteitsomkering: Laat de
persoon de linkerarm strekken zoals hierboven beschreven.
Laat hem zijn rechterhandpalm op zijn hoofd leggen en test. De persoon moet sterk zijn als
de rechterhandpalm op zijn hoofd ligt en zwakker als de rug van de rechterhand op zijn hoofd
ligt. U zult waarschijnlijk merken dat de meeste mensen zwak zijn wanneer ze sterk zouden
moeten zijn en sterk wanneer ze zwak zouden moeten zijn. De polariteit is dan omgedraaid of
omgekeerd en eigenlijk werkt hun systeem zonder de juiste energie en informatie.
Om dit op te lossen, neemt u de polarisator en houdt u die boven de thymusklier of zonnevlecht van de persoon. Test dan opnieuw, met de polarisator losgekoppeld. De resultaten
geven aan dat er een onmiddellijke correctie van het energieniveau is. Als de polarisator een
tijdje in deze positie wordt gehouden, zal de persoon over het algemeen “normaal” testen nadat hij verwijderd is. Het resultaat is natuurlijk tijdelijk, tenzij de persoon stappen onderneemt
om zichzelf te beschermen door zichzelf en zijn elektromagnetische omgeving te polariseren.
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Testen met kinesiologie:
Een spierreflextest is een overtuigende manier om de voordelen van uw Polarizer te testen.
U kunt de deltaspier bovenaan de schouder gebruiken om zo’n test te doen. Om dit te doen,
moet u net hard genoeg drukken om de rebound en mobiliteit in de arm te testen. Dus niet zo
hard drukken dat de spier moe wordt. Je test alleen tot het punt waar de schouderspier zwak
wordt. Om iemand te testen:
1. Laat de persoon rechtop staan met de linkerarm ontspannen langs de zij en de rechterarm
gestrekt naar voren. De elleboog moet in die positie recht en gesloten zijn.
2. Ga met uw gezicht naar de zijkant naast de persoon staan en leg uw linkerhand op de rechterschouder van de persoon om hem te ondersteunen. Plaats vervolgens uw rechterhand op
de gestrekte arm, net boven het polsgewricht.
3. Vertel de persoon dat u gaat proberen de arm naar beneden te duwen, terwijl de persoon
dit met al zijn of haar kracht moet tegenhouden.
4. Oefen nu snelle en stevige druk uit op de arm. Het idee is om de arm net hard genoeg naar
beneden te duwen om het punt te vinden waar de deltaspier zwak wordt en de arm niet langer
in positie kan blijven zonder de rest van het lichaam te gebruiken.
5. Neem nu een haardroger, scheerapparaat of ander apparaat dat in de hand kan worden
gehouden en steek de stekker in het stopcontact.
6. Laat de persoon het apparaat aanzetten en test de arm opnieuw. De arm zal zwakker zijn
dan voorheen. Er zal bijna geen kracht meer in zitten.
7. Zet het apparaat uit en test de arm opnieuw. De arm zal sterker zijn dan met de stroom aan.
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