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ALCYONE – likvidátor nepříznivých energetických polí
Nový přístroj účinně převádí negativní energie na energie pozitivní. Pracuje na novém patentovaném principu. Lze ho
použít k odstranění negativních energií v bytech, domech, zahradách, kancelářích, hotelích, nemocnicích, školách atd.

Geopatogenní zóny jsou sice všeobecně známé, přesto několik upřesňujících informací. Geopatogenní zóny mohou
vzniknout nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky či prameny, rudnými ložisky
apod. tím, že mění tvar siločar magnetického pole naší planety, čímž ovlivňují jeho hustotu včetně vytváření sekundárních magnetických polí. Vytváří stejnosměrné elektrické
pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatické pole). Jsou-li siločáry geopatogenních zón modulovány
umělými zdroji, jako například rozhlasovými a televizními
vysílači, rozvodnou soustavou elektrické energie apod.,
vzniká pak tzv. rezonanční zóna, nebo-li rezonující geostatické pole.
Samostatné stejnosměrné elektrické pole, jež je součástí několika
typů zóny, působí svými elektrickými silami na pohyb iontů tak, že
se například v kapalinách od sebe
oddělují kyseliny a zásady. Sloučenina se tedy začne rozkládat. Jiný
proces rozkladu nastane vlivem zvýšeného pohybu některých molekul
oproti jiným. Některé typy zón mají
schopnost rozkmitat atomy těžkých
prvků, tedy prvků s vyšší atomovou hmotností. Kmitající (rezonující)
atomy vytěsňují svým pohybem ze
svého okolí lehčí atomy, což se na
molekulární úrovní projeví jako molekulární separace. To znamená, že
takováto zóna vyvolá válku atomů
a molekul ve hmotě, která je touto
zónou zasažena. Důsledkem této
války je poškození přístrojů, strojů a
jiných technických zařízení i živých
organismů. V lepším případě se jedná jen o dočasné selhávání. Čím je
totiž zařízení jemnější a přesnější,
či složitější, tím je také zranitelnější. Domyslete již sami, jaký dopad
má válka atomů a molekul, vyvolaná geopatogenní zónou,
v tak jemném a složitém zařízení, jakým je lidské tělo. Není
pak divu, že se bojující atomy a molekuly ve vašem těle
projeví v podobě vleklé choroby nebo v kombinaci několika
chorob najednou.
Prvotní příznaky účinků GPZ na lidský organismus: Nejvýznačnější je vliv spodních tekoucích vod, což může způsobit:

bolest hlavy, návaly krve, nemoci mozku,
bušení a píchání u srdce,
namáhavé dýchání,
nechutenství, ranní zvracení, pohublost,
bledost až průsvitnost, suchá kůže, zimnice,
křeče svalstva, bolest v zátylku,
nevysvětlitelná ranní únava, stálá únava, vyčerpanost,
neklid, nervozita, smutek, deprese,
zaraženost, nebo naopak hádavost, agresivita,
snížení koncentrace, oslabení paměti, nedostatek
sebevědomí.
Při vlivu kombinace různých druhů
záření:
z
* onemocnění srdeční a cévní,
* nemoci zažívacího ústrojí, jater,
ledvin,
* oslabení obranyschopnosti organismu,
* alergie,
* nemoci kloubů, páteře, revmatismus,
* poškození plodu těhotných žen,
předčasný porod atp.,
p
* nádorová onemocnění,
* neklidný spánek a další choroby
orgánů.
org
Ochrana před geopatogenními
z
zónami.
Nejúčinnější je vyhýbání se
t
těmto
místům, což, bohužel v dnešní
dob je rada ve většině případů nedobě
uskute
uskutečnitelná.
Bc. Milan Popelka,
léč
léčitel
ze Strání na Uherskobrodsku,
(v
(výroba
zařízení pro odstranění geopatogenn
patogenních
zón) uvádí:
„Mám pro všechny lidi na světě
vynikající produkt pro vaše
odstra
domovy. Ten odstraňuje
negativní
geopatogenn zóny tím, že je mění
geopatogenní
na pozitivní.“
Jak už tomu obvykle bývá, Milan
Popelka po přestěhování do nového domu zjistil, že jeho nemocnému synovi se vede mnohem hůře. Poté biotronik objevil
v synově pokoji silnou geopatogenní zónu. Od té doby se léčitel
těmito zónami i kosmickým zářením začal podrobně zabývat.
A tak po více než 15 letech intenzivního výzkumu a zkoušek
vytvořil přístroj ALCYONE. Jeho účinky již potvrzují mnozí uživatelé, jako například pan Milan Andrýsek:
*
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Alcyone – reference:

Před 10 lety jsem se přestěhoval do rychle postaveného nového domu v mně neznámém terénu. Pak nastalo velké zklamání, protože jsem v domě cítil velmi silné negativní energie, které potvrdil i přivolaný specialista na GPZ pan dr. Andres. Pak
jsem se pokoušel pomocí různých přístrojů udělat vše, abych vliv negativního zemského záření odstranil, ovšem žádný z nich
nedokázal tento vliv úplně eliminovat. Na začátku letošního roku mě potkalo štěstí. V televizi jsem se dozvěděl o přístroji
pana Bc. Milana Popelky. Chvíli jsem váhal, zda mám nový přístroj Alcyone koupit, zda se opět nezklamu jako v předchozích
případech. Negativní prostředí v domě mě však donutilo, abych to zkusil znovu a přístroj koupil. Ihned po instalaci přístroje
jsem nabyl přesvědčení, že je přístroj výborný, což další průběh zkoušení plně potvrdil. Alcyone dokonale odstraní negativní
vliv GPZ a podporuje imunitní systém v nápravě zdraví zničeného dlouhodobým pobytem ve špatném prostředí. V podstatě
se dá říci, že kolem sebe šíří pocity zdraví, pohody a štěstí. Pouze v přechodném období, tj. od prvního zapnutí přístroje po
dobu cca 3 měsíců se mohou dostavit i nepříjemné pocity, stav vyčerpání atd., které je však nutné překonat. Váš imunitní
systém se v tomto období vyrovnává s novým energetickým prostředím, které přístroj Alcyone vytváří. Přístroj je vybaven
regulátorem intenzity záření, které umožňuje postupně pronikat hlouběji a hlouběji do lidského těla. Vyžaduje to však čas,
případně kombinaci s jinou léčebnou metodou, která pomůže proces uzdravení urychlit. I skeptici musí uznat, že jim přístroj
vytváří solidní předpoklady pro úspěšnou léčbu i jinými prostředky, a to tím, že pro náš organismus vytváří vhodné životní
prostředí. Je také velmi důležité, zda účinky přístroje pociťujete či ne. Pokud působení přístroje nepociťujete, doporučuji,
abyste věřili výrobci, že přístroj umí věci uvedené v přiloženém návodu. Na základě svých zkušeností s tímto přístrojem jsem
přesvědčen, že Alcyone má pro lidi, kteří pečují o své zdraví, nevyčíslitelnou cenu.
Milan Andrýsek
Přístroj ALCYONE je patentovaný český výrobek. Jeho cena je stanovena na 3999 Kč včetně poštovného. Lze objednat
barvu světle a tmavě modrou, světle a tmavě zelenou a bílou. Záruka je 5 let. Distributorem je
Mgr. Jaroslav Popelka, Luční ul. č. 1320, 592 31 Nové Město na Moravě. Objednat si ho můžete také na tel.
775 185 994, nebo e-mailu: slavek.popelka@seznam.cz. Více informací na www.merkaba.cz

