BESCHERM U TEGEN EMF*-STRALING
VAN WIFI, GSM, SMARTPHONE, …
(* EMF = Electro Magnetic Fields)

UfoTech ‘Black Tower’ Rev.7 helpt preventief ieders
‘genetisch potentieel om gezond te blijven’, beschermen.
De UfoTech ‘Black Tower’ is een stijlvol apparaat dat uw werkplek,
meetingruimte, leslokaal of elke omgeving waar u dit (tijdelijk)
plaatst, bio-energetisch harmoniseert en dat tevens alle aanwezige
personen in hun potentieel kan ondersteunen.
De ‘UfoTech-Rev.7’-technologie is een eigen ontwikkeling. Deze
verenigt optimaal reeds lang bekende natuurlijke waarden met
recenter ontdekte Quantum-Fysische principes:

♥ Quantum-Technologie: De ‘Scalar 2-in-1 chaos-into-order’-techniek harmoniseert disharmonische velden veroorzaakt door o.a.
‘vuile elektriciteit’ (‘dirty power’), digitale (stralings-) apparatuur
(Smartphone, Gsm, DECT-telefoon, PC, laptop, tablet, Wifi, …),
en andere geo-energetisch belastende bronnen.

♥ Veilig: Veroorzaakt zelf géén schadelijke EMF-straling.
♥ Biedt mogelijk oplossing voor o.a. slaapproblemen, moeheid, concentratieproblemen, oorsuizen, hoofdpijnen, diverse cognitieve en vage klachten, …

♥ Stabiliserend: ‘Black Tower’ verspreidt

bio-energetische en harmoniserende informatiepatronen, die mentale ondersteuning kunnen bieden (zie verso ‘geïntegreerde waarden’)

UfoTech ‘Black Tower’ Rev.7 wordt in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd. U ontvangt bij
aankoop een ‘Certifikaat van Authenticiteit’ met serienummer.
De UfoTech ‘Black Tower’ heeft een decoratieve antracietzwarte ‘food-grade’- kunststofbehuizing (hoogte 178 mm, diameter 77 mm, gewicht ca. 1100 gram) die geen onderhoud vergt.
Voor tijdelijke evenementen zoals congressen kunnen Black Tower’s gehuurd worden voor
korte tijd. Het vereiste aantal wordt berekend in functie van de verwachte stralingsbelasting.
Congres-centra en hotels kunnen opteren voor aankoop of huur. Het biedt hotelkamers ‘méérwaarde’ als ondanks de niet meer weg te denken WiFi-straling, het toch beter slapen wordt …

UfoTech ‘Black Tower’, ’n aanrader op de werkplek,
in meetingruimtes, thuis en op elke slaapplek !
info@thevitalitycoach.be
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BESCHERM UW DNA EN ‘GENETISCH POTENTIEEL OM GEZOND TE BLIJVEN’
‘Het belangrijkste kenmerk van ieder levend systeem is openheid. ‘Ieder levend systeem dat niet langer in evenwicht kan blijven, reageert met een tijdelijk verval van orde naar chaos. Vanaf dan bepaalt de afstemming van
een systeem de bestemming.’ (Ilija Prigogine Nobelprijs Fysica 1977)
‘Het duurt relatief lang voordat er sprake is van een meetbare ontwikkeling in de biochemische en cellulaire
veranderingen die door elektromagnetische inwerking ontstaan.’ (Prof. Cyril W. Smith)
‘Zwakke prikkels bevorderen normale activiteit, matige prikkels remmen activiteit en sterke prikkels kunnen activiteit zelfs volledig stilleggen’. (Wet van Arndt-Schulz). Ook ‘zwakke’ straling met niet-biocompatibele (niet-levensondersteunende) inhoud kan dus processen negatief beïnvloeden !
‘Als de intra-cellulaire communicatie verstoord wordt door uitwendige, langdurige en intensieve inwerkingen,
bvb. door elektrische velden geïnduceerde elektrische stroompjes, verliest de cel zijn controlefunctie en ontstaat
chaos. Bij elk stofwisselingsproces vindt eerst een informatieoverdracht plaats. Daarom zijn scalaire velden ook
van invloed op gezondheid.’ (Nobelprijs Geneeskunde 1991, Erwin Neher, Bert Sakmann)
‘Energy must exist before matter is formed, that there must be an electrical charge to create the structure.’ (Albert
Einstein). Energetische informatie intact houden of zonodig herstellen kan materiële (lichamelijke) schade voorkomen.
‘The whole of Traditional Chinese Medicine (TCM) is based on the understanding of the energy comes first and
the structure follows.’ Acupunctuur werkt dan ook goed preventief via o.a. emotionele (= ‘energie in beweging’) balans.
'Omdat er 1 miljard energiedeeltjes nodig zijn om tot 1 deeltje materie te komen, is het belangrijker zich bezig te
houden met het energetisch lichaam.' (Dr.Carlo Rubbia, Nobelprijs Fysica 1984)
Heden is dus ruim begrepen en bewezen dat elektromagnetische velden een direct schadelijke invloed hebben op het menselijk
organisme omdat de velden morfologische (organische), cellulaire of chemische veranderingen en DNA-schade veroorzaken.
Met andere woorden, preventie op energetisch vlak beschermt de genen en kan fysieke degeneratie voorkomen !
‘Wi-fi can be more harmful because of its lower power ! Low power can enter the body and cause harm. All electromagnetic waves are accumulative. If they are below the body’s threshold to cause activation of the necessary
proteins required to defend and repair tissues, the damage accumulates very slowly and is undetectable like a cancer.’
M.a.w., disharmoniserende scalaire informatie blijft aanwezig zolang de draaggolf aanwezig is. Daarom zijn zelfs de laagste normwaarden voor draaggolven niet toereikend voor absolute veiligheid. Dit heeft nl. enkel invloed op fysieke effecten tgv.
opwarming (SAR) en neurologische prikkeling. Dat betekent dan ook dat naast de aanbevolen fysieke bescherming
(‘Afscherming, Reduceren en Vermijden’) een energetische harmonisatie aangewezen is !
De scalair-ordenende ‘broadcast’ werking van ‘UfoTech-Rev.7’ heeft vooral invloed op het hierboven genoemde. Daarnaast
werd de werking uitgebreid met ‘kristal-informatie’. Elke kristal- en mineraalsoort maakt deel uit van het DNA van ‘moeder aarde’
en heeft unieke eigenschappen waarmee we in resonantie kunnen treden. Deze zijn met 14 kristal- en mineraalsoorten ‘ingeprogrammeerd’ en stemmen o.a. overeen met de niet-materiële ‘goddelijke’ eigenschappen als vermeld in de Kabbalistische ‘Tree of life’, tegelijk een wetenschappelijk, psychologisch, filosofisch en theologisch handboek voor de mens.
Een beknopt overzicht van deze geïntegreerde waarden die iedereen kunnen helpen, ingedeeld volgens het werkingsdomein, houdt
evenwel géén claim in:

Intellect, Vaardigheden & Spiritualiteit: Verbetert concentratie, geheugen, sneller denken, beheersing, vaardigheden, assimilatie
van nieuwe ideeën, vlotter ontwarren van problemen, herkennen van causale verbanden. Opent de geest voor ontvangst van
nieuwe informatie en verbindt informatie. Stimuleert analytisch en onderscheidend vermogen (informatie). Helpt bij leerprocessen, o.a. wiskunde en techniek. Heft mentale verwarring en intellectuele gebondenheid op. Stimuleert rationeel denken,
inzichten en objectiviteit. Bevordert heldere objectieve neutraliteit bij rationeel denkproces. Verenigt logica met intuïtie. Maximaliseert potentieel. Kalmeert geest en vermindert angst.
Persoonlijkheid & Emoties: Schenkt meer motivatie, kijk op nieuwe doelen, groter vermogen om tegenslagen te verwerken,
moed om opnieuw te beginnen, daadkracht, zelfvertrouwen en zelfrespect. Brengt zaken weer onder controle, vermindert
verwarring en stress. Helpt onbekend terrein verkennen, oplossingen vinden en ontdekken van de schoonheid in alles. Stimuleert creativiteit, verbeelding, intuïtie en omzetten ideeën naar actie. Lost vastgeroeste gewoonten, hinderlijke gedragspatronen en oude geestelijke conditionering op. Stimuleert en biedt steun bij veranderingsprocessen. Versterkt positieve
karaktertrekken, coördinatie, behendigheid, mentale focus, wilskracht, zelfexpressie, communicatie en helderheid van geest.
Geeft inzicht in achterliggende oorzaken, lost negativisme op en bevordert onpartijdigheid. Schept ruimte voor nieuwe inzichten,
emotionele rust en harmonie.
Groeps- & Sociale Vaardigheden: Versterkt besluitvorming en leiderschapskwaliteiten, bevordert snel denken en organisatorische vaardigheden. Ondersteunt groepswerk, brengt harmonie, stabiliteit en solidariteit in het streven naar één doel. Stimuleert vertrouwen en kameraadschap, moedigt onderlinge afhankelijkheid en empathie aan. Verbindt emoties met het intellect en
creëert emotionele intelligentie. Leert macht kanaliseren ten behoeve van iedereen, optimaliseert menselijke omgang en
contacten, herinnert aan belang van wederzijds helpen. Verbetert omgang met stress. Ondersteunt moed, assertiviteit en
inzichten bij probleemoplossing in moeilijke situaties. Biedt ondersteuning bij onvermijdelijke en juridische conflicten.
Omgevings- & Technologische Invloeden: Effectief bij elektromagnetische en geopatische belasting, computer-stress, e-smog,
sick-buildingsyndroom, straling, negatieve energie in de omgeving, invloeden milieuvervuiling,… Heft statische ladingen op.
Wekt een bio-conform elektro-magnetisme op.
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Disclaimer: Alle hiervoor genoemde informatie is bedoeld ter zelfstudie ten behoeve van een betere persoonlijke vitaliteit en verbetering van de leefsfeer. Deze informatie vervangt geen geneeskundige adviezen en zorgen verstrekt door een arts.

