RN 1
O RN 1 consiste em um catali s ador emissor e receptor,
que propaga um padrão de energia vital de forma constante,
neutralizando, dissipando, compensando e eliminando
os impactos das energias sutis, nocivos para as pessoas.
Proporciona equilíbrio, harmonia e proteção energética propiciando um
sono revigorante e bem-estar..............................................................
O catalisador está conectado por entrelaçamento quântico com o
sistema de Reprogramação Quântica do Ambiente Básico formando um
campo de ação com raio de até 6m, em área livre. As frequências
quânticas programadas são propagadas em tempo integral para este
ambiente, promovendo a saúde plena do corpo e reduzindo os efeitos
nocivos das radiações não ionizantes e energias sutis de origens
naturais e ou humanas...............................................................
Pode ser aplicado em colchões, camas ou paredes, não havendo
restrição alguma e nenhum efeito negativo. Não é radioativo e não
emite campo eletromagnético..........................................................
As características de atuação deste sistema foram comprovadas a partir
de mais de mil análises práticas realizadas em ambientes residenciais
(in loco), pesquisas e estudos...........................................................

RN 1

proporciona os seguintes benefícios
para a saúde das pessoas:

1-Redução dos efeitos nocivos das micro ondas emitidas pelos
sistemas de telefonia móvel e roteadores, abaixo relatados:
Efeitos térmicos - contribuem para a alteração psicológica, podendo
provocar alterações de comportamento e fadiga.
A partir de 37 °C, causa uma diminuição das células intersticiais, podendo
levar à esterilidade. ..............................................................
Efeitos não térmicos - alteração do eletroencefalograma (EEG),
letargia, geração de prematuros, distúrbios do sono, distúrbios
comportamentais, perda de memória recente, dificuldades de
concentração, doenças neurodegenerativas, tais como os males de
Parkinson e Alzheimer, abortamento, má formação fetal, linfoma,
leucemia e câncer, entre outros;...............................................................
2-Redução dos efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos gerados
por equipamentos elétricos e eletrônicos, fiações elétricas existentes
nas paredes, redes de alta e baixa tensão e transformadores de rua
próximos da cama. As nocividades e riscos estão associadas à insônia,
cansaço excessivo, dores de cabeça frequentes, zumbido no ouvido e
problemas cardíacos (em especial pessoas com marcapasso);
3-Redução dos efeitos nocivos das radiações telúricas emitidas por
veios d’água, falhas e fendas nas rochas no subsolo sob a cama,
associados ao câncer e outras doenças crônicas e auto imunes,
desarmonia e impactos negativos na prosperidade;.......................................
4-Redução dos efeitos geomagnéticos nocivos dos cruzamentos
Hartmann, associados a depressão, tonturas, pesadelos frequentes,
confusão mental e outros;

5-Redução dos efeitos nocivos do direcionamento ........................
da cama em relação aos pontos cardeais, que é uma caraterística.............
de cada pessoa. Esta pode ganhar ou perder energia ao dormir.......
com a cabeça direcionada para um ponto cardeal não favorável.......
(norte, sul, leste oeste);...............................................................
6-Redução dos efeitos dos campos elétricos estáticos originados de
tubulações de água, esgoto, gás ou ar comprimido sob a cama ou
na parede na cabeceira da cama, associados à depressão, infecções
recorrentes, doenças de pele e envelhecimento precoce
(radicais livres exógenos);...............................................................
7-Redução dos efeitos nocivos de memórias de energia,
impregnados nas paredes, móveis ou objetos deixados por moradores
anteriores ou pessoas que permaneceram por um certo período naquele
ambiente, associados ao insucesso nos negócios e atividades profissionais,
mal-estar e à desarmonia;....................................................
8-Proteção contra os efeitos nocivos de energias intrusas, geradas por
inveja, magia, maldições, portais e bandas de baixas vibrações, causadores
de diversos efeitos negativos na vida das pessoas alvo;..............................
9-Redução dos efeitos nocivos das energias de forma, geradas por
quinas e vigas expostas que emitem a energia acumulada nas paredes em
forma de flecha, bem como das quinas das camas embutidas nos roupeiros.
Os efeitos nocivos são associados a dores musculares, fibromialgia e
articulações havendo até casos de câncer................................................
10-Propicia um sono reparador de energia oportunizando o equilíbrio dos
sistemas do corpo em sincronia com o ambiente, resultando em bem-estar,
harmonia e qualidade de vida................................................................

Dimensão aproximada do RN 1: 100 x 20 x 15 mm

Efeito relatado:...............................................................
Em razão da redução dos efeitos nocivos incidentes sobre a cama,
observa-se melhora nos relacionamentos sexuais, com aumento da libido
e redução das disfunções eréteis.........................................
Aplicações especiais: É eficaz como auxiliar em tratamentos de saúde
promovendo o equilíbrio dos sistemas do corpo. Pode ser aplicado
em ambientes hospitalares e clínicos.............................
Local da aplicação: Aplicar sempre na horizontal, com o número de
registro para frente ou para cima, como na foto anexa, e sempre rente
ao rodapé ou próximo ao piso se for fixado na parede, ou na base da
cama, cabeceira ou colchão. Não é recomendável fixar no piso em
função do risco de ser removido por alguém desavisado. É fixado com
fita adesiva dupla face já aplicada na parte posterior da peça, bastando
remover a película protetora e pressionar no local a ser fixado.............
O RN 1 será cadastrado em nome do usuário principal ou
do casal e será programado para enviar informações quânticas
por um período de 1 ano a partir da data do cadastro, renovável.
Contato:

