O Instituto para Biofísica informa:
O Eletrosmog prejudica nossa saúde!

MEDISEND – Sua proteção pessoal contra o Eletrosmog!
Seu MEDISEND possui os "biológicos normais " que são vitais para você. Em conjunto
com a configuração da frequência única correspondente, o "Espectro de Frequências
Schumann e Geomagnética", você obtém um espectro de frequências positivas de banda
larga. Dessa forma, você pode usar seu MEDISEND para a proteção pessoal contra a
poluição eletromagnética em casa, no trabalho, no seu tempo livre! Você não acredita?
Faça o teste do celular; você ficará surpreso (consulte "Procedimento e implementação
do teste de celular").
Inúmeros estudos científicos comprovam: o Eletrosmog polui lentamente nosso meio
ambiente e, assim, nosso organismo. O Eletrosmog, uma poluição ambiental invisível é
contínua e não pára nem casa, na cama ou no trabalho. Seja na vida cotidiana ou no tempo de
lazer, o Eletrosmog desequilibra a "eletricidade" do nosso organismo de uma maneira cada
vez mais perigosa. Isso sobrecarrega e perturba nossos sensíveis sistemas biológicos.
A radiação eletromagnética técnica, milhões de vezes mais fortes próxima à eletrodomésticos,
computadores, emissoras técnicas de todos os tipos, cabos de alta tensão, rede de energia no
telhado ou rádio relógio e lâmpada de leitura com "dimmer" perturbam seus "bio-fluxos", bem
como o telefone celular, telefone sem fio, luzes de baixa voltagem das lâmpadas económicas,
monitores de bebê e assim por diante. A propósito, à noite, na fase do sono profundo, somos
muito mais sensíveis a várias fontes de interferência. O campo de interferência de um rádiorelógio a uma distância de 30 a 50 cm da cabeça (= cérebro = Sistema Nervoso = estresse
permanente) é comparável com a rede elétrica de alta voltagem.
.
Os processos eletromagnéticos ocupam um papel fundamental em todos os seres vivos. Eles
controlam e regulam os "bio-fluxos" do nosso corpo. A comunicação na célula, entre as
células do cérebro, músculos e órgãos é baseada em minúsculos impulsos. Se esses "biofluxos" recebem interferências de fora, podem ser produzidas desinformações - com
consequências fatais.
__________________________________________________________________________________

As consequências do Eletrosmog podem ser entre outros: enxaqueca, distúrbios do sono,
distúrbios de concentração, distúrbios cardiovasculares, arritmia cardíaca, tensões
musculares, dor nos nervos, alergias, cansaço crônico, falta de vontade para fazer algo.
Com o MEDISEND você pode se proteger pessoalmente contra o Eletrosmog!
Um teste de função muscular (por exemplo, com o telefone celular) prova isso de forma
impressionante!
___________________________________________________________________________

Faça o teste do celular; você ficará surpreso!

O teste do celular - um teste da cinesiologia aplicada - também pode ser realizado facilmente
por leigos. Caso queira saber mais sobre a cinesiologia aplicada, leia o livro importante e
muito interessante do Dr. med. JOHN DIAMOND "O corpo não mente". (As etapas de teste a
seguir foram tiradas do livro mencionado.)

Procedimento e implementação do teste de celular
O único requisito do teste é usar um celular que esteja funcionando.
Peça a um amigo ou membro de sua família para ser voluntário e faça as seguintes etapas.
Nota: Não ria enquanto você está testando ou está sendo testado!
1.
A pessoa testada fica em pé, o braço direito quase relaxado. O braço esquerdo deve
ser esticado lateralmente e mantido ligeiramente acima da horizontal.
2. Fique na frente da pessoa e coloque sua mão esquerda em cima do ombro direito dela, para
a estabilização. Coloque sua mão direita no braço esquerdo esticado da pessoa, exatamente
acima do pulso.
3. Diga a pessoa que você tentará abaixar seu braço enquanto ela deverá resistir com toda sua
força.
4. Pressione o braço para baixo rapidamente e com uma certa forca, mas não com
repentinamente demais. É importante pressionar o suficiente para detectar o bloqueio do braço
da pessoa testada; não tão forte que o músculo se canse. Não importa quem seja mais forte,
mas sim, se o músculo consegue fechar na articulação do ombro contra a pressão, dentro dos
primeiros 5 cm do teste. É semelhante a uma dobradiça que se encaixa no lugar. A pressão
durante o teste só pode demorar no máximo 3 segundos. A pressão prolongada deixa todos os
músculos cansados e você obtém um resultado de teste errado.
O sujeito conseguiu resistir à pressão?
Quase sempre esse é o caso; o braço permanece estendido.

Repita o teste mais uma vez!
Para fazer isso, dê à pessoa a ser testada um celular ligado (pronto para receber) na
mão direita, pendurada. Você realiza o teste novamente após as etapas 1 a 4 (conforme
descrito acima).
O sujeito conseguiu resistir à pressão?
Provavelmente não?
Raramente o sujeito consegue suportar a pressão; é muito fácil pressionar o braço para
baixo.

O que realmente aconteceu?
De alguma forma, as frequências do telefone celular/Eletrosmog enfraqueceram o músculo do
braço em seu abastecimento energético durante o teste. Aliás, o mesmo efeito ocorreria com
qualquer outro músculo do corpo. Usamos esse músculo específico, o deltóide, porque é fácil
de testar.

Repita o teste novamente!
Neutralize o corpo da pessoa testada com o MEDISEND.
Para isso, dê ao testador o celular ligado (pronto a receber) e o MEDISEND ligado na
posição "3" (= 1,2 Hz) na mão direita suspensa. Realize o teste novamente nas etapas 1 a 4
(conforme descrito acima).
A pessoa testada conseguiu resistir?
Mais provável! Se não funcionou na primeira vez, você pode tentar a posição "4" (=
7,8 Hz) como alternativa.

O que realmente aconteceu?
O sistema de feedback do corpo do testador mostra imediatamente que as ondas do
celular são um sinal de estresse; como se o organismo quisesse dizer: "Sim, é
exatamente disso que eu preciso!"
O organismo registra imediatamente o espectro vibracional positivo do
MEDISEND; os assim chamados "normais biológicos" garantem que - apesar da
radiação contínua das ondas do telefone celular - o suprimento de energia do corpo é
restaurado.
Os próprios ritmos do corpo são resincronizados pelo MEDISEND; o organismo da
pessoa testada é efetivamente "suprimido".
O músculo deltóide do teste é um indicador do suprimento de energia do corpo.
Ou seja, por meio do teste da "Cinesiologia aplicada", você também pode testar outras
"coisas" que sobrecarregam o organismo.
Por exemplo, deixe a pessoa executar as atividades a seguir e testá-las.
Se você não consegue detectar a "trava" no músculo, ele é fraco, e essa diferença deve
ser notada imediatamente tanto pelo testador quanto pela pessoa a ser testada.
Pessoa a ser testada:
-

segure um pouco de açúcar refinado ou um cubo de açúcar refinado na sua mão
pense em uma situação desagradável
segure um cigarro na mão
segure uma garrafa de álcool
e muito mais

Muitos fatores do meio ambiente (toxinas, ruídos, alimentos não naturais, substâncias
sintéticas, telefones celulares e PC, etc.), o próprio estilo de vida, hábitos ou características
individuais, a capacidade de lidar com o estresse ou relacionamentos interpessoais têm um
efeito fortalecedor ou debilitante nas energias do nosso corpo.

Você não acredita?
Simplesmente tente - você ficará surpreso!

