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Биоенергетски стимулатор за заштиту
здравља – Потребан je инвеститор
6. априла 2019. — Небојша

Мој пријатељ иноватор који је направио Терапеутски Генератор фреквенција
(ТГФ) за лечење људи од разноразних болести», планира да направи један мали,
али ефикасан апарат за очување и заштиту људског здравља, а зваће се
„Биоенегетски стимулатор“.

Све је кренуло тако што сам га ја отприлике пре годину дана преко мејла упитао,
да ли може да направи неки мали апаратчић за заштиту и очување људског
здравља попут овог овог»“MECOS-a“ којег носи Теслијанац Велимир
Абрамовић.

Иноватор ми је рекао да је тако нешто направио пре 12 година, и пошто није био
нашао инвеститора да изфинансира вишесеријску призводњу тих апарата, јер
сам то није могао да изфинансира, он је одустао од целог пројекта…

Е, сад сам ту ја упао да иноватору нађем финансијера за биоенергетски
стимулатор, јер он нема времена да се ангажује у том правцу, будући да стално
нешто ради у својој радионици. Наравно, ако би нашао иноватору инвеститора,
и ја би се уградио у цео пројекат и имао би неку процентуалну зараду, што би
ми у овој беспарици и немаштини итекако добро дошло…

Потребна је инвестиција од 5000€ да би се почело
са серијском производњом апарата.

У свему овоме и инвеститор би имао добру зараду…

Да вас подсетим, иноватор је магистар електротехнике», ужа специјалност му је
квантна наука.

Ево шта ми је иноватор лично рекао поводом ове инвестиције:

„Потребна ми је инвестиција од 5000€ за израду алата с
којим би се правила кутија биостимулатора, а инвестицију
би ја исплатио првом испоруком уређаја, значи брзо. Кутија
у којој се налази електроника, прави се од квалитетне
пластике, која може галвански да се заштити, тако да
изгледа као да је од метала. Такав алат за велику количину
кошта мало у односу на производ, па тако ако би се
направила количина од 5000 комада, алат би се утопио у
цену.

На количину од 5000 комада произвођачка цена
апарата била би око 25€, односно инвеститор би од те
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прве количине зарадио 75.000€, што није мала сума.
Оквирно, исплатива малопродајна цена по једном апарату
била би ту негде од 40 – 50€.“

Гаранција на апарат је 3 године, и наравно апарат ће имати званичан атест
да није штетан по људско здравље. За разлику од ТГФ-а» којег не смеју да
користе труднице и особе са уграђеним пејсмејкером, биоенергетски
стимулатор могу да користе сви.

Ово је само увод у целу причу, а сви потенцијално озбиљни инвеститори нека
ми се јаве на мејл или мој мобилни, па ћу их ја спојити са иноватором, да са
њиме разговарају око сарадње и разраде цео план до детаља. Моју E-mail адесу
и број мог мобилног оставићу на крају текста.

Сада је дошло на ред да се упознамо са биоенергетским стимулатором, у
чему он све помаже људима, у којим здравственим проблемима и
болестима. Да би имали представу како ће изгледати апарат, најбоље за то
може да послужи поменути MECOS, јер биће сличан. Ја сам га преко сајта
„Купујем-продајем“ купио половног (мало је био коришћен) у октобру прошле
године, и веома сам задовољан њиме, носим га стално са собом.

Ево како изгледа MECOS:

Димнензије су 6,5 цм. x 6,5cm
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Овде се ставља батерија

Димензионално гледано, „MECOS“ има димензије 6.5цм. x 6.5цм. док био
биоенергетски стимулатор, по речима иноватора, био следећих димензија: 7цм.
x 4цм. Може се као и MECOS носити овако у малој торбици».

Још нешто, биоенергетски стимулатор ће по учинку бити бољи од
MECOS-a. Фреквентни опсег ће му бити од 2-24 херца (Хз).

Иноватор ми је послао текст са описом карактеристика биоенегетског
стимулатора, и ево шта он ради, чему служи…

БИОЕНЕРГЕТСКИ СТИМУЛАТОР

Биоенергетски стимулатор је врло практичан мали
електронско-медицински апарат, мали својом величином,
али велики помоћник у служби здравља. Својим радом
стимулише и обнавља вашу животну енергију и тако
повећава природну отпорност организма. Медицинска
истраживања показала су позитиван утицај
електромагнетског поља ниских фреквенција на човека.
Стимулатор узрокује у организму одговарајуће вртложне
струје, које утичу на промене електричног потенцијала
ћелијске опне и тако поспешује транспорт за живот важних
елемената у ћелију, и из ћелије. На тај начин
нискофрекветно магнетно поље делује на ћелију, орган и
органске системе. Поред тога, овако електромагнетско
поље повећава пропустност ћелијске опне и за медицинске
препарате, па се интезитет њиховог деловања повећава и
до 50%.
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Биоенергетски стимулатор производи пулсирајуће
нискофреквентно поље у опсегу фреквенција од 2-24 Хз и
може се користити упоредо са било којом другом терапијом.

Врло је ефикасан код проблема главобоље, мигрене,
болова у раменима, рукама, кичми или врату,
лумбаго ишијас, реуматска упала зглобова и мишића,
преломи костију и спортске повреде, астма и
бронхитис, убрзан рад срца, сметње у циркулацији,
поремећај крвног притиска, болови у стомаку, упала
простате, ноћно мокрење у кревету, болна
менструација, упала живаца, неурозе, психосоматска
оболења, вртоглавице, кожне алергије, осетљивост
на промену времена, несаница и стресна стања,
тегобе у климаксу, умањење болова. За свако
поменуто обољење, врло се једноставно
подешава-програмира.

Биоенергетски стимулатор ефикасно штити човека од
свих врста техничких и подземних патогених
зрачења. У техничка патогена зрачења спадају штетна
електромагнетна зрачења путем мрежа за мобилне
телефоне и интернет (2Г, 3Г, 4Г), затим зрачења самих
мобилних и бежичних телефона, бежичних рутера за
интернет (Wi-fi), као и остала зрачења разних електронских
и електричних уређаја, трафо станица, далековода,
сателитских и радарских антена, микроталасних рерни,
ТВ-а, компјутера и сличних уређаја.

Подземна зрачења имају фреквенцију испод 1Хз, и у та
зрачења спадају зрачења разних руда, затим зрачења
геолошких раседа, затворених шупљина и подземних вода.

Биоенергетски стимулатор је малих димензија (4цм. x 7цм.)
тако да се може носити као привезак, може се ставити у џеп
или негде у кругу од једног метра, који је домет деловања.
Напајање је литијум јонском батерјом која може трајати и
до шест месеци непрекидно укљученог уређаја.

Гаранција за уређај је три године.

Дакле…

Потенцијални инвеститори који су озбиљно зантересовани за овај пројекат, нека
ми се јаве на доње контакте, да би их спојио са иноватором, ради разговора,
преговора и договора.

Јoвановић Небојша,
И-мејл: orgonster@gmail.com
Мобилни: 062/354 943
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