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ÉRDEK NÉLKÜLI SZERETET-ENERGIÁK ÉRZELMI
ENERGIAKÉPLETEINEK JAVASOLT ALKALMAZÁSI MÓDJA
Kedves Útkereső Társunk!
Amennyiben valamely érzelmi-hangulati töltését erősíteni szeretné, illetve
kívánatos lenne naponta azt megélnie, a megfelelő mikrokristály-kivonat segíthet ezen.
A Csillagösvény Bt. intelligens mikrokristály szerkezeteket adott közre - örökös
használatra -, amelyek állaga mindaddig biztosított, amíg a kapszulában lévő tiszta
pamut-hordozóközeg át nem nedvesedik. A mikrokristály-szerkezet a minőségét
- felbontás nélkül - időtlenül megőrzi, ilyen állapotban egymás energiáit sem
befolyásolhatják. (Az esetleges átnedvesedést a belső tartalom megfeketedése jelzi).
A kapszulákat felbontás nélkül kérjük használni!
A kiválasztott energiakapszulát (felbontás nélkül) üvegnyi, műanyag-flakon vagy
kancsó vízbe helyezzük. Ezen állapotban az a víz tetején úszik.
Adott víz a kapszula tartalmának energiatöltését 3-4 óra alatt átveszi. Ezt
követően, a vízből kivéve és leszárítva az energiakapszula tartósan eláll, s bármikor
ismételten felhasználható.
Illetéktelen kezekbe kerülve a kapszula műanyagburkolata kellemetlen
energiákat vehet át, amelyek a kapszula tartalmát nem befolyásolják. Helyesen
tesszük, ha ilyen esetekben, felhasználás előtt a kapszulát 10 percre zsinórmintára
helyezzük, (amelyeket mi adunk, de odahaza is elkészíthető).
További tennivalók a vízzel:
Az ily módon, elsődlegesen energetizált víz FÉNYVÍZ, nem energiatöltetű
akkumulátor, hanem DIMENZIÓKAPU! Etalon-energiaminőségként nyomban kifejti
hatását,
fogyasztható! Orvos-egészségügyi
szempontból
mégis
ajánlatos
megjegyezni, hogy ez az elsődlegesen polarizált (energetizált) víz elsősorban nem
elfogyasztás célját szolgálja. Aki immunerősítés, érzelmi állapotjavítás céljából ebből
az energiából vizet, gyógyteát, stb. kíván készíteni, az elsődlegesen energetizált víz
köré helyezzen originált palackozású forrásvizet, illetve üvegekben tiszta ivóvizet
úgy, hogy azok az etalonnal összeérjenek. E másodlagos vizek az etalon-víz
energiáját másnapra átveszik, s maga az etalon mindaddig újra és újra
felhasználható, amíg illetéktelen kezekbe kerülve energetikailag el nem
szennyeződik. Ha ez mégis megtörténne, a mikrokristály-kapszulával új etalon-vizet
kell készíteni. Az érzelmi etalon-energiák mikrokristály-kapszulái nem romlandók, le
nem merülhetnek, időtlenül elállnak. (Ugyanabba a vízbe több változatuk is
belehelyezhető).
Az alkalmazás módjáról fényképekkel ellátott tájékoztató található a
Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.
Kérdések és kétségek esetén kérjük forduljon a web-lap készítőihez
(info@szokelajos.extra.hu)!
A web-lap tartalmával kapcsolatos valamennyi kérdésre, szakmai
részletkérdésekre a web-lap készítői adnak felvilágosítást.
Szőke Lajos az elérhetőségét megszüntette, levelekre nem válaszol.
A finomenergia mikrokristályok jelenvalóságát pásztázó elektronmikroszkópos
felvétel igazolhatja, de bármelyikük alkalmazása esetén a legkeményebb víz is
selymes tapintásúvá válik, s íze, illata is megváltozik.
Kérjük, kétségei esetén tőlünk kérjen felvilágosítást!

