
Energia Skalarna

Energia to życie - Energia to my.

Cały wszechświat składa się z niewidzialnych energii.
Energia towarzyszy nam przez całe życie, od narodzin, aż po śmierć.
Wszystkie istoty żywe wytwarzają własne pole otaczając się energią.
Pole elektromagnetyczne jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju
wszystkiego, co żyje. Są różne formy naturalnych fal elektromagnetycznych,
które znajdują się w atmosferze i pochodzą z Ziemi, Słońca i Księżyca.
Współistniejemy w harmonii pośród fal elektromagnetycznych.
Każda komórka w organizmie jest jak mini bateria wytwarzająca ładunki
elektryczne o napięciu 70-90 miliwoltów (jeżeli jest zdrowa). Każdy impuls
nerwowy w organizmie, skurcz mięśni, bicie serca, czy oddech, jest
uwarunkowany od przepływu owych ładunków w komórkach (nośnikach
energii). Przepływ fal elektromagnetycznych jest prawidłowy, jeżeli błony
komórkowe nie są uszkodzone. Zdeformowane lub uszkodzone błony
komórkowe zakłócają swobodny przepływ energii, co osłabia ludzki organizm.



Energia, a funkcje życiowe

Ciało fizyczne każdej żywej istoty jest postrzegane jako odniesienie się układu
sercowo - naczyniowego, nerwowego, oddechowego, trawiennego i reprodukcji.
Wraz z układem krążenia, układem limfatycznym i nerwowym, systemy te
składają się na fizyczny wymiar ludzkiego ciała. Nasze mięśnie są zasilane
przez energię chemiczną. Jedzenie to nic innego, jak wrzucanie węgla do pieca,
który podczas spalania wytwarza energię w postaci ciepła. Trawienie więc, to
powolna postać spalania, podczas której produkowana jest energia niezbędna do
funkcjonowania organizmu i życia. Śmierć jest zdefiniowana jako brak
aktywności elektrycznej mózgu. Tak, to życie jest energią.
System energetyczny człowieka jest odrębnym systemem, który funkcjonuje
obok tradycyjnie akceptowanego systemu. Zdrowie ciała energetycznego jest
mierzone w kategoriach przepływu energii. Dla optymalnego zdrowia energia
musi być w ciągłym ruchu. Pozytywny, niczym nie zakłócony jej przepływ
przynosi równowagę, harmonię, witalność i zdrowie.

Zakłócenie przepływu energii

Zablokowana lub niesymetrycznie przepływająca energia jest wynikiem
negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego. Promieniowanie
geopatyczne, nienaturalne promieniowanie elektromagnetyczne spowodowane
rozwojem technologii (wszystkie urządzenia elektryczne, komputery, telefony,
mikrofalówki, anteny nadawcze), podziemne cieki wodne, spaliny, toksyny,
środki ochrony roślin, niedobory żywieniowe, stres, powodują zaburzenia



przepływu energetycznego. Długotrwały wpływ tych wszystkich czynników
powoduje deformację, a w późniejszym czasie niszczenie komórek. Kiedy
ścieżki energetyczne są zablokowane, uniemożliwiają swobodny przepływ
energii życiowej oraz prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu systemu
immunologicznego i powstawania chorób.

Subtelny system biopola, a ciało ludzkie

Tak, jak posiadamy anatomię fizyczną, mamy również anatomię energetyczną.
Biopole energetyczne otacza i przenika nasze ciało, czy jesteśmy tego świadomi,
czy nie. Chińczycy odnoszą się do tej energii jako do Siły Życia Wszechświata i
nazywają ją Chi, Hindusi mówią o niej Prana. U Greków znana jest jako
Pneuma, Japończycy nazywają ją Ki. Aby każda funkcja życiowa przebiegała
prawidłowo, musi być zachowana równowaga energetyczna w organizmie, jak i
wokół niego. Jeżeli równowaga jest już zaburzona, możemy ją przywrócić,
wykorzystując do tego celu Energię Skalarną.

Energia Skalarna

Energia Skalarna jest to sieć harmonijnie zbalansowanej energii, która
dynamicznie wibruje i promieniuje. We wszechświecie istnieje od zawsze i
wytwarzana jest naturalnie. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków,
Energię Skalarną możemy wytwarzać w sposób sztuczny i otaczając
się nią uzupełniać niedobory oraz wyrównywać ubytki w naturalnym biopolu.
Odkrycie Energii Skalarnej można przypisać Jamesowi Clarrkowi Maxwelowi -
Szkotowi, który żył w XIX wieku. Maxwell był geniuszem matematycznym,
którego prace doprowadziły do rozwoju fizyki kwantowej. Albert Einstein
pracując nad odkryciami Maxwella, odkrył teorię względności. Musiało jednak
minąć następne pięćdziesiąt lat po odkryciu Maxwella dla udowodnienia
istnienia Energii Skalarnej. Zajął się tym Nikola Tesla, który kontynuował prace
prowadzone przez Maxwella i wkrótce zaczął wykorzystać Energię Skalarną bez



użycia przewodów. Albert Einstein uznał istnienie tej formy energii i wykonał
badania Energii Skalarnej. Z ogromną pasją prowadził badania nad
bezprzewodowym przesyłaniem energii. Tradycyjne rozumienie energii jest
takie, że przepływa ona w postaci fal. Jednak Energia Skalarna nie promieniuje
jako fala, ale rozprzestrzenia się jednorodnie w około, w postaci kręgów energii.
Powstaje, kiedy dwie jednakowe częstotliwości pochodzące z przeciwnych
kierunków spotykają się i znoszą się nawzajem. Tworzy się wtedy energia o
zerowej częstotliwości.

Tej formy energii nie można zmierzyć za pomocą dostępnych współczesnych
mierników. Jest statyczną, nieruchomą energią i ma zdolność przenoszenia
informacji. Ponadto nie ulega rozkładowi z upływem czasu lub odległości.
Energia Skalarna niesie ze sobą pole energetyczne, jakby była żywa. Obecnie
każda osoba w Polsce ma możliwość posiadania produktów, które wytwarzają
Energię Skalarną.

Korzyści płynące z wykorzystania Energii Skalarnej:

 Eliminuje negatywne skutki wytwarzanych przez człowieka
częstotliwości w ciele.

 Zwiększa poziom energii komórkowej do 70-90 Mv, łagodzi zmęczenie
i napięcie.

 Chroni DNA komórkowe przed uszkodzeniem poprzez zwiększanie
energii wiązań wodorowych, które tworzą łańcuchy DNA.

 Ułatwia absorpcję składników odżywczych dzięki zwiększaniu
przepuszczalności ściany komórkowej.



 Przyspiesza proces detoksykacji ciała.
 Oczyszcza i poprawia profil krwi.
 Wzmacnia funkcje odpornościowe do 149%.
 Poprawia koncentrację i sprawność umysłową.
 Poprawia wzrok.
 Reguluje ciśnienie krwi.
 Zapobiega powstawaniu i dezaktywuje komórki nowotworowe.
 Pomaga pokonać bezsenność.
 Zmniejsza zakwaszenie i podnosi zasadowość.
 Poprawia nawilżenie i wspomaga procesy regeneracyjne komórek.
 Naturalnie zwiększa libido.

Różnica pomiędzy Energią Skalarną a Elektryczną,
Magnetyczną, Dźwiękiem i Energią Świetlną

 Energia Skalarna jest bardziej polem niż falą i ma tendencję do
wypełniania środowiska. To dwie okrężne fale rotujące przeciwstawnie
do siebie.

 Jest zdolna do przechodzenia przez obiekty stałe bez straty intensywności.
 Energia Skalarna raz umieszczona w obiekcie zostaje tam, potrafi się

regenerować i odnawiać samoistnie.
 Efekt Energii Skalarnej jest kumulatywny, zwiększa się z biegiem czasu.
 Energia Skalarna jest zdolna do wpisywania się w ludzkie DNA, tworząc

wiązania wodorowe, które umacniają łańcuch DNA.

Korzyści zdrowotne wywoływane przez produkty skalarne

 Zwiększa cyrkulację krwi, dlatego daje dodatkową siłę i pomaga obniżać
profile krwi do odpowiedniego poziomu oraz usuwać klastry z
czerwonych krwinek.

 Poprawia ładunek komórkowy i doprowadza go do odpowiedniego
poziomu naturalnych zdrowych częstotliwości.

 Wzmacnia układ odpornościowy.
 Energia pomaga niszczyć wirusy i bakterie.
 Wspomaga detoksykację, asystując komórkom w eliminacji produktów

przemiany materii i nadkwaśności.
 Może poprawiać jakość wody poprzez proste umieszczenie szklanki wody

na medalionie, pozwalające na naładowanie wody, jako że woda jest
najlepszym przewodnikiem energii.

 Zwiększa poziom energii w komórkach naszego ciała.
 Pomaga chronić DNA przed zniszczeniem poprzez wzmacnianie wiązań

wodorowych w łańcuchu DNA.



 Pomaga spowolnić proces starzenia poprzez prostą poprawę krążenia
i odżywienie komórek.

 Pomaga zwalczać komórki nowotworowe i odkwaszać organizm,
zwiększając tym samym jego zasadowość.

 Pomaga w polepszaniu aury ciała, pola energii.
 Chroni przed falami elektromagnetycznymi (promieniowaniem

wydzielanym przez urządzenia, telefony komórkowe, samochody, kable
elektryczne, wi-fi itp.) zapobiegając powstawaniu szkodliwych efektów
dla zdrowia przez nie powodowanych.

 Zwiększa efektywność gazu napędowego poprzez przekształcanie jego
molekuł w mikroklastry i zwiększając ilość oktanów, a tym samym
możliwości pojazdu.

 Redukuje utlenianie produktów, wydłużając zachowanie świeżości
żywności.

 Dodaje energii produktom, które przyjmujemy, takim jak witaminy, zioła,
niezbędne leki itp.

 Łagodzi stany zapalne i wspomaga zdrowie, poprawiając ruchomość
stawów.

 Poprawia strukturę fal mózgowych wspomagając głęboki, przynoszący
ukojenie sen, relaksację i energię, której potrzebujemy.

 Poprawia samopoczucie zwierząt i uspokaja je, jak również poprawia ich
krążenie.

„Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko skłonić ich do myślenia”

- Sokrates


