OFERTA
Oto "kalibracyjna" informacja edukacyjno-marketingowa a propos planowanej "produkcji
orgonitów". Zrobiliśmy własny aktywator orgonowy. To jest, dokładniej mówiąc - Regeneracyjny
Koc Orgonowy (R.KOc). Ostatnio, w praktyce, ten R. KOc Orgonowy jest aktywną częścią modułu
Regeneracyjnego w naszym Gabinecie.
Rozpoczynamy TERAZ tę produkcje i wykonanie całościowe R. KOca jeśli znajdzie się takie
zapotrzebowanie i ludzie mający ochotę go mieć. [w takiej formule]
Mamy nową propozycję sprzedaży, w ramach działalności pro-Rozwojowej i "pro-Orgonowej":

"Regeneracyjny Koc Orgonowy
z indywidualnym zapisem informacji z pola energetycznego"

Opis produktu:
 Produkcja i wykonanie własne
 Regeneracyjny Koc Orgonowy wykonany jest ze 100% wełny naturalnej oraz wełny stalowej, w
komplecie z zestawem indywidualnie dobranych kryształów górskich i kamieni szlachetnych, z
wahadłem Izis Makro i indywidualnym wibracyjnym zapisem informacji dla pola
energetycznego, wszystko dla wzmocnienia BioPola człowieka wg oddziaływania czakramów i
fraktalnej geometrii
 Cena w przedsprzedaży to 991 PLN
 Planowana cena końcowa od wrzesnia to 1.091 PLN
 Zamówienie przyjęte jest po wpłacie zaliczki 500 PLN
 Wykonanie możliwe od teraz

Zasady stosowania Regeneracyjnego Koca Orgonowego:
Użytkowanie R. KOc'a jest przewidziane jako Aktywator Orgonu Pozytywnego i zdrowej fali
częstotliwości drgań:
- dla ciała i umysłu człowieka
- dla przestrzeni wokół niego - domu lub całego mieszkania
- dla zwierząt i roślin
- oraz do strukturyzowania wody orgonem z zaprogramowaną informacją zdrowotną.
Ten, oferowany tu przez nas jest przeznaczony do stosowania głównie w pozycji leżącej przez
około 30 min dziennie, najlepiej wieczorem lub po pracy albo kiedy indziej według potrzeby
indywidualnej, w czasie odpoczynku. Najlepiej pomiędzy wizytami Chirosesji z Modułem
Regeneracyjnym. Szczegółowa instrukcja stosowania znajduje się w zestawie z R. Koc’em.
Jest to propozycja aktywnego "zestawu regeneracyjnego R. Koc", który powoduje doładowanie
biobaterii Ciała w regulacji z Umysłem w zamian za codzienne i stresogenne straty Siły Życiowej
na „opór” materii i ucieczkę siły Życiowej na nadmierne „napięcia” podtrzymywane pod
wpływem obciążających wzorców myślowych i ruchowych.
Przy regularnym stosowaniu następuje zmiana wzorca w skutecznym rozluźnieniu mięśniowopowięziowym i w integracji centrów świadomości, a także poprawia się prawidłowa
„komunikacja” informacji w połączeniach piezoelektrycznych i jonowych.
Co skutkuje większą Energią, Siłą Życiową i spokojem wewnętrznym dla całej Istoty Człowieka.
Jeśli możesz być zainteresowana/y zakupem i znajdziesz taką potrzebę dla siebie, to przyjmujemy
zamówienia. Już od teraz!

Część 2

Opis Zestawu z Regeneracyjnym Kocem Orgonowym:
Co to jest ten "R. KOc"?
Regeneracyjny Koc Orgonowy to inaczej Aktywator Orgonowy programowany na pozytywne i
zdrowotne działanie orgonu.
To wyjątkowe na rynku połączenie wiedzy dr Wilhelma Reicha o energii orgonu – kosmicznej
życiowej energii oraz naszego doświadczenia w pracy codziennej w gabinecie z Modułem
Regeneracyjnym i Medycyną Wielowymiarową.
Proponujemy Regeneracyjny Koc Orgonowy z Indywidualnym Zapisem Informacyjnym,
Intencji Oczyszczania i Wzmacniania Organizmu. tj. Regeneracji systemu życiowego ciała
fizycznego, ciał subtelnych i przestrzeni współoddziałujących "pól torsyjnych".
To jest trochę inna i PO()zytywna forma „orgonitów” i ukierunkowanego oddziaływania
regeneracyjnego, które jest mocniejsze i Indywidualne z wibracją swojego Indywidualnego Pola
Życia, wykonane na podstawie diagnozy psycho-biometrycznej danej osoby i dynamicznym
programowaniem osobistej MerKaBy.
 Koc 3 warstwowy, razem z wybranymi kryształami górskimi i kamieniami szlachetnymi w
osi tuby pranicznej (serce + umysł w-g centrów energetycznych i geometrii fraktalnej) i
indywidualnym zapisem informacji w formie rzędu wibracyjnego,
 Koc programowany wg osobistej wibracji Pola MerKaBa,
 Koc z osobistym widmem wibracyjnym indywidualnej Merkaby Pola Życia poprzez
zapis widma wibracyjnego za pomocą rzędu wibracyjnyego wpisanego na indywidualnej
Merkabie Życia razem z indywidualnymi parametrami, [WIELOWYMIAROWA ANATOMIA CZŁOWIEKA]
 jest wykonany dla lepszego przepływy Sił Życiowych,
 dla regeneracji i wzmocnienia Przepływu Kontinuum Energii Życia w Człowieku,
 oddziałuje na wszystkich poziomach Przepływu: Energetycznym, Informacyjnym i
Materialnym,
 oddziałuje na wszystkich płaszczyznach oddziaływania ze sobą i ze Światem,
 oddziałuje na wszystkich "polach Kontaktu": "Duchowym, Umysłowym i Fizycznym",
 oddziałuje w sferach subtelnych, substancjonalnych i niesubstancjonalnych;
 oddziałuje w dynamicznych połączeniach systemowych tzw. kanałach bezpośrednich i
zwrotnych,
 strukturyzuje "klastry fizjologiczne i energetyczne" organizmu Człowieka,
 regeneruje organizm już na poziomie wewnątrzjądrowym, wewnątrz- komórkowym,
struktury tkanki, struktury organu i całego organizmu
 energetyzuje i strukturyzuje „zwykłą” wodę do picia,
 ma działanie Aktywatora Orgonowego dla organizmu Człowieka i dla jego przestrzeni
Życia i dla zdrowia Przestrzeni pola MorfoGenetycznego całej Rodziny i Domu,
 Podczas działania Orgonu z zaprogramowanego Indywidualnie R.KOc'a wytwarza się
nastrój pomocny do zmiany [wzorców] nawyków umysłowych i ruchowych, z przestrzeni i
miejsc [w Organizmie/systemie Życiowym] po rozpuszczeniu starych [ograniczających]
przekonań, emocji i urazów.
Aktywator Orgonu-R.KOc -> zasada działania; najprościej mówiąc, to -> dynamiczny rezonans
reakcji komórek z orgonem tj.: następuje Rezonans [promieniowania] tła komórkowego
[organizmu] z [dynamicznym polem] energii Orgonu.

Efektem jest lepsze dotlenienie organizmu na poziomie komórkowym i wewnątrzjądrowym.
Lepsza komunikacja komórek i wymiana jonowo - informacyjna na poziomie piezoelektrycznym.
Ogólnie, pojawia się dłuższy[głębszy ruch] oddech, więcej [przestrzeni] spokoju i więcej Energii
Życiowej.
Matryca Życia, system regulujący i samonaprawczy [autoregeneracji, samouzdrawiania]
Organizmu działa skuteczniej.
Impulsy "regeneracyjne" wzmacniają i uaktywniają dynamicznie reagujący układ odpornościowy
oraz połączone klastry fizjologiczne zwrotne, jak i bezpośrednie.
Umysł integruje się z Ciałem [nielokalne pole energii „L” Serca].
Ciała naprawia się i dotlenia. Umysł uspokaja się i wycisza.
Strukturyzacja Wody:
Poprzez ten akumulator orgonu - R. Koc inaczej Aktywator Orgonowy z Informacyjnym zapisem
wzorców energetycznych czyli poprzez ten proponowany "zestaw Regeneracyjny”
Istnieje Możliwość strukturyzowania! i energetyzowania własnej Wody „życionośnym” orgonem
z zaprogramowaną informacją zdrowotną. Przy wykorzystaniu zasady dynamicznego
przemieszczenia zapisu informacyjnego.
Gwarantujemy dokładne "ręczne szycie", osobiste zaangażowanie! i doświadczenie w tej materii
pracy.
Cieszę się!, że mogłem przekazać tę informacje i proszę Cię o opinie lub inną dobrą reakcję.
Jeśli masz pytania, to daj znać. Jest to dla mnie i dla nas "jakaś" opcja na działanie teraz i nie
ukrywam, że pomysł przyszedł z Entuzjazmem!
Pozdrawiam Serdecznie,
Jacek Wenta
PS 1. Przy okazji fabryczne tzw. "porównywalne koce" rosyjskie tyle, że 1 warstwowe [efekt
ekranizujący, OLM healing blanket ] i bez szczególnych dodatków! w podstawowej "surowej"
wersji bardziej "kocowej" niż akumulacyjnej i generacyjnej .. itd., ale na rynku dostępne były lub
są w cenie ok.~ 1700 PLN / 549 US$ "+" cło lub/i przesyłka..
Mam porównanie, -> używałem takiego samego, też podobnego -> i tego zrobionego przez nas
własnoręcznie.
Testy przeprowadziliśmy w praktyce codziennej razem z analizą biometryczną i ogólnym
wrażeniem sensorycznym. -> i stąd też! ta oferta moja jest wysłana i przekazywana dalej.
Uważam ją za dobrą.
Ufam, że jest to zrozumiale choć na tyle, ile trzeba.
Jakby coś było nieczytelne, to proszę o pytania.
PS 2. Można też uszyć ten koc samemu wg planu dr Wilchelma Reicha dostępnego w książce
James'a DeMeo "Podręcznik akumulatora orgonu", potem kupić wahadło i uzgodnione kryształy a
przyjść tylko na zaprogramowanie i wszycie odpowiednich kryształów i/lub kamieni szlachetnych.
Wtedy cena -> diagnozy, oczyszczania, programowania i wszycia w koc odpowiedniego "paska
regeneracyjnego" to koszt 400 PLN. Instrukcja użytkowania i strukturyzowania wody jest w cenie.
Dziękuję i Pozdrawiam!
Jacek Wenta

www.chiroterapia.net

Linki informacyjne:
podstawowa struktura pracy wg koncepcji dr Wilhelm Reich - ORGONE ENERGY
konsultacja naukowa James DeMeo, PhD:
YT. >44:13m. - ORGONE ENERGY
http://www.youtube.com/watch?v=tgYIVM_Qm8g
YT. >12:11m.l WILHELM REICH'S BION-BIOGENESIS DISCOVERIES - EXPERIMENTAL VERIFICATION,
http://www.youtube.com/watch?v=-PVnS72IIY8&feature=player_embedded
YT: >9:59m ..dr Wilhelm Reich and the Orgone Energy ->

Mały słownik pojęć:
1.Orgon : dynamiczny istniejący kosmiczny „eter” wg. pracy dr Wilhelm’a Reich’a.
2.Wibracyjny zapis informacji : zapisywany przez indywidualny rząd wibracyjny na MerKaBie.
3.Rząd wibracyjny : tworzony wg pracy p. L.G. Puczko „Medycyna Wielowymiarowa” i wg
autorskich doświadczeń, główne założenia realizowane, to:
a. Diagnozowanie i "zdejmowanie" [głębokich] przyczyn sytuacji chorobowych, w zgodzie z
Losem, do uzdrowienia przepływu Sil Życiowych.
b. Zdejmowanie obciążających "blokad" rozwojowych z przeszłości, rozpuszczanie
postarzałych napięć ruchowych i ograniczeń psychicznych w zgodzie z rozwojem
Ewolucyjnym.
c. Analiza psycho-biometryczna: wg efektu radiestezyjnego i tabel Medycyny
Wielowymiarowej oraz własnych.
d. Merkaba: energo-informacyjna struktura i przestrzeń do zapisu dla Informacyjnego rzędu
wibracyjnego.
e. Nielokalne pole energii „L” Serca -> informacyjna, energia Przepływu Siły Życiowej.
4. Przeniesienie widma wibracyjnego [fali, częstotliwości, wzorca, etalonu]
4a. Replikacja wibracji zaprogramowanego pola orgonowego. Istnieje możliwość replikacji i
przeniesienie widma wibracyjnego.
4b. Widma wibracyjnego indywidualnego impulsu regeneracyjnego [uzdrawiającego].
Przeniesienie za pomocą technologii BiotReM [i/lub innych albo własnej], przeniesienie i zapis na
wodę, płyny, sól, cukier lub kryształ górski, strukturę klastrową albo osobisty orgonit przenośny.
Oprócz widma impulsu indywidualnego może tez być zrobiony ogólny zapis informacyjny intencji
dla rodziny lub najbliższych osób i przestrzeni z otoczenia.
4c. Można ten „zapis” zminimalizowac i zaprogamowac na mały osobisty orgonit "przenośny" ->

