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XIII. SPRZET RIFE
GENERATORY
CZĘSTOTLIWOSCI

W tej sekcji niewiele trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, odnieś się do
rozdziału na temat wszystkich zastrzeżeń tej książki przed studiowaniem zaleceń sprzętowych!
Nie używaj żadnego sprzętu, który ma elektrody lub pętlę indukcyjną
lub cokolwiek, co jest nieporęczne lub które ma zasilacz 110V lub 240V
do uruchomienia urządzenia.
Po prostu zainwestuj w sprzęt, który nie jest bardziej "szkodliwy" (jeśli
chodzi Ci o pole elektromagnetyczne) niż telefon komórkowy, lodówka
czy telewizor.
Istnieją urządzenia - generatory częstotliwości - na rynku, które mają
tylko wbudowany moduł indukcyjny. Urządzenia te nie wydzielają pola
magnetycznego które jest mocniejsze niż jakiekolwiek inne urządzenie
domowe.
Pamiętaj - z Rife nie chodzi o moc. Moc nie ma nic do dodania przy
Rife!
Jednym z moich odkryć jest homeopatyczny biorezonans/Rife.
Jest to w rzeczywistości przeciwieństwo tego, czego możesz sobie życzyć od urządzenia Rife - opiera się to no prostej zasadzie - im
mniejsze pole, tym lepsze działanie. I o to chodzi. Małe pole jest tak
samo genialne albo i nawet lepsze niż masywny generator plazmy
który potencjalnie może być szkodliwy przy długim i częstym zastosowaniu. Jest to oczywiście zaprzeczeniem tego co mówi twój
umysł. To było również moim problemem intelektualnym. Ale po
miesiącach testowania Rife o prawie nieistniejącym polu magnetycznym odkrycie jest niepodważalne - wybierz urządzenie o małej
emisji EMF. Urządzenie takie jest tak potężne jak plazma.

Wszystko sprowadza się nie do mocy, a do prawidłowej częstotliwości!
I jeśli będziesz stosować Rife o dużej sile to może ono wywołać bardzo
ciężką reakcję herxheimera.
Więc proszę trzymać się prostych zasad. Mała moc i poprawna częstotliwość. Taka jest zasada.
Wszystko czego potrzebujesz to proste i małe urządzenie wielkości
telefonu komórkowego. Takie urządzenie może mieć zasięg tak duży
jak 4 - 10 m. I jest bez przewodów i elektrod!
A najważniejsze jest to przy takich urządzeniach nie ma znaczenia czy
jesteś w ciąży, czy też masz rozrusznik serca. Takie urządzenie nie
może wpłynąć negatywnie ani na płód, ani na osobę która ma w sobie
rozrusznik serca. Mowa tu o prostym generatorze częstotliwości z
wbudowaną indukcją zastępująca elektrody i inne okablowanie.
Pamiętaj - zapobieganie jest zawsze lepsze niż leczenie!
Aby uzyskać zalecenia dotyczące generatorów częstotliwości przejdź
do strony:
www.TheLawofFrequencies.com
Na tej stronie znajdziesz informacje z których możesz skorzystać na
temat rekomendacji sprzętu Rife.
A ceny zaszokują szczególnie jak zobaczysz jak niewiele może kosztować wspaniały sprzęt, który pozwoli Ci zaoszczędzić wiele bólu i
pieniędzy na leki i pseudo leczenie.
I który gwarantuje że jest w 100% bezpieczny w użyciu.

