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Podstawka aktywująca życiodajną i
uzdrawiającą moc każdej wody
Cena

320,00 zł

Cena poprzednia

475,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

AQUINOX - Doświadczalne Studio W

Opis produktu
GENUINE WATER – SPOSÓB NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA, ZDROWIE i DŁUGOWIECZNOŚĆ
We wnętrzu podstawki znajduje się Genuine Water – oczyszczona z informacyjnego chaosu woda o pierwotnej strukturze
molekularnej, zdolnej przenosić informacje z Boskiej Matrycy Kreacji Życia. Pole morficzne tej wody, modyfikuje strukturę
molekularną każdej wody, jaka się w jego zasięgu znajdzie, nadając jej charakter Wody Życia, określanej często przez
ekspertów, jako woda diamentowa lub jako duchowy eliksir życia. Subtelna energia duchowa, którą niesie Genuine Water,
potrafi oczyścić z informacyjnego chaosu każdą wodę jaka się znajdzie w jej polu morficznym. Wystarczy więc postawić na tej
podkładce cokolwiek co zawiera wodę, aby stało się ono nośnikiem Liquidum Divine – subtelnej energii duchowej, łączącej
każdą żywą istotę ze Źródłem.
Podstawka ma średnicę 16 cm i jest wykonana z granitu oraz szkła. Umieszczając na niej wodę, jakikolwiek płyn lub cokolwiek
co zawiera wodę, po krótkim czasie spodziewaj się efektów w postaci:
1. Każda woda zostanie oczyszczona z informacyjnego chaosu i stanie się prawie natychmiast idealnie kompatybilna z wodą w
organizmie a więc najlepszą i najzdrowszą – pijąc, zauważysz jaka jest aksamitna i delikatna w smaku.
Po wypiciu takiej wody, poczujesz zwiększony poziom sił witalnych i a twój organizm odzyska możliwości regeneracji i
rozpocznie się proces samouzdrawiania.
2. Uporządkowana struktura molekularna takiej wody sprawi, że stanie się ona silniejszym rozpuszczalnikiem aniżeli była, co
sprawi, że organizm uzyska więcej pożywienia a metabolizm będzie bardziej efektywny.
3. Liquidum Divine sprawi, że woda taka przyspieszy wegetację roślin oraz zwiększy ich biomasę i walory odżywcze, a z nasion
zanurzonych w takiej wodzie wyrosną zdrowe plony.
4. Pijąc taką wodę w czasie posiłku, szybciej i skuteczniej dostarczysz organizmowi substancji odżywczych oraz uzyskasz
maksymalny efekt zdrowotny z uwagi na szybszą i łatwiejszą przemianę materii oraz transport powstających w tej przemianie
odpadów.
5. Na poziomie komórek, woda taka bardzo skutecznie eliminuje szkodliwość substancji toksycznych obecnych w prawie
wszystkich produktach spożywczych, dając organizmowi szansę na prawidłowy rozwój.
6. Używając tej wody do przygotowywania wypieków, uzyskasz lepszą wydajność w procesie fermentacji ciasta, poprawę ich
smaku oraz wartości odżywczej a potrawy na tej wodzie będą smaczne i o wiele bardziej wartościowe.
7. Używając tej wody do kąpieli, uzyskasz dobroczynne jej działanie na skórę, zwłaszcza w przypadku stosowania naturalnych
dodatków do kąpieli, gdyż zostaną one szybciej wchłonięte przez skórę (np. magnez, olejki. itp).
8. Postawione na podkładce alkohole staną się bardziej harmonijne w stosunku do organizmu a ich jakość odczuwalnie
wzrośnie , nadając im wyrazistość smaku i zapachu.
9. Lekarstwa i suplementy pozostawione na kilkanaście minut na podstawce lub w kubku, staną się o wiele bardziej efektywne
a jednocześnie ich toksyczność zostanie drastycznie zminimalizowana lub całkowicie wyeliminowana.
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10. Wszelkie produkty spożywcze modyfikowane genetycznie i konserwowane, postawione na podstawce na dłuższy czas,
zostaną przystosowane do spożycia bez negatywnego wpływu na zdrowie. Potwierdzamy także eliminację wysokich stężeń
azotanów i azotynów w owocach i warzywach (badania wykonano testerem „Greentest Eco”)
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