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biofotonen - energieplaten

Biofotonen energieplaten hebben een sterk vitaliserende, regenererende en
energetische werking op drinkwater, levensmiddelen, planten en natuurprodukten. Ze verbeteren het bio-elektrisch veld en beschermen je
gezondheid tegen de effekten van elektriciteit en straling. Biofotonenenergie is pure lichtenergie, die je enzymen aktiveert. Deze energieplaten
verbeteren ook de communicatie tussen de cellen en daarmee je
gezondheid.

Biofotonen energieplaten gebruik je voor het bio-energetisch opladen van
drinkwater, voeding en planten. De biofotonen (lichtdeeltjes) die overal
rond om ons heenzwermen, worden door deze platen zodanig afgeremd,
dat er een ophoping van deze energie ontstaat bij het plaatoppervlak. Deze
energie wordt dan overgedragen aan alles wat je er opzet. Bij deze
overdracht wordt alle schadelijke electrosmog verwijderd.
Ook voor het lichaam zijn deze platen te gebruiken en de meeste mensen
voelen al gauw de werking ervan. Soms is een paar minuten, 2 tot 3 al
voldoende. Maar de tijdsduur en wijze van gebruik is heel individueel en
sommige mensen voelen zich duidelijk fitter met bv een grote biofotonenplaat de halve of hele nacht onder het hoofdkussen.
Gebruik de energieplaten dan niet tegelijk met andere energie-stimulansen.
Je kunt deze platen plat onder je lichaam leggen of in je bad.
Wanneer je de biofotonen-energieplaten in de grond plaatst, reguleren ze
de natuurlijke polarisatie, waardoor de bodemverhoudingen verbeteren.
Deze energieplaten werken zonder onderbreking, voor tientallen jaren.

Biofotonen zijn lichtenergie
Licht en alle electromagnetische energie plant zich voort in energieplakketjes die
fotonen worden genoemd. Dit zijn stabiele, gewichtloze lichtdeeltjes en een vorm
van kosmische vrije energie. Door hun natuurlijke geaardheid en belang voor onze
levensfunkties worden ze ook biofotonen genoemd. Biofotonen komen uit het
heelal, van zon en sterren en dringen ongehinderd door de meeste materie heen.

Biofotonen-onderzoek
De opzienbarende resultaten van Dr. Fritz Popp op het terrein van biofotonenonderzoek in de vorige eeuw heeft het begrip van gezondheid van de mens aanmerkelijk vergroot. Alle leven op onze Aarde blijkt afhankelijk van deze
onzichtbare biofotonen. Dit is uitgebreid te lezen in het boek van Marco Bischof
‘Biophotonen, das Licht in unseren Zellen’.
Biofotonen blijken in chemische en biologische reacties een essentiële rol te
spelen, bijvoorbeeld bij de fotosynthese, de productie van glucose en zuurstof door
planten. Biofotonen kunnen ook direct door de mens worden opgenomen in het
DNA, het innerlijk van onze lichaamscellen. Dit gebeurt mede via de ogen en de
huid. Biofotonen zijn nodig voor onze stofwisseling en lichaamsenergie. Onze
gezonde cellen bezitten ionenkanalen voor het transport van opgeslagen biofotonen, om aldus ons lichaam te voorzien van levenskracht en levengevende
informatie.
Ons lichaam kan maar een klein deel van de rondom aanwezige fotonen opvangen,
mede als gevolg van onze onnatuurlijke leefomgeving met elektrosmog. Alleen als
ze worden afgeremd, kunnen ze worden opgenomen of opgeslagen in water of in
de cellen van ons lichaam. Wanneer je gezond en vitaal bent, is je invangend
vermogen voor biofotonen voldoende, maar ben je moe of ziek, dan vang je
minder fotonen op.

Met deze energieplaten vang je extra biofotonen op!
Een duitse uitvinder heeft na de het onderzoek van Fritz Popp een milieuvriendelijke en lichaamsneutrale soort plastic ontdekt, Haka-89 genaamd, die fotonen kan
afremmen en overdragen aan de omgeving. Boven een plaatje van dit materiaal
ontstaat een ophoping/ wolk afgeremde fotonen. Met hoogwaardige apparatuur is
dit meetbaar. (Zie de bij ons aan te vragen brochure ‘Hakakehl Energieplatten,
Lichtkraft – Ursprung allen Lebens’). Wanneer je een produkt zoals drinkwater of
voeding op een biofotonenplaat zet, dan neemt het extra fotonen op.
Deze energieplaten werken vooral als je ze horizontaal neerlegt, maar in verticale
stand blijft daar weinig van over. Het materiaal van de plaat heeft geen eigen
werking, het houdt alleen fotonen in grote mate tegen daarzij een speciale
gepatenteerde dichte molekuulstruktuur.

Elektrische kwaliteiten
Met een biofotonen energieplaat kun je drinkwater in enkele minuten opladen met
extra fotonen-energie. Uit proefnemingen is gebleken dat de elektrische
kwaliteiten van (onzuiver) leidingwater sterk verbeteren door plaatsing op een
biofotonen-energieplaat. De vervuilende stoffen verdwijnen natuurlijk niet, maar
wel de schadelijke elektrische eigenschappen, zoals de hoge disharmonische
waarden in mV. Het drinkwater krijgt (meer) het elektrisch fysiologische karakter
dat ook je bloed heeft.
Gezond bloed met goeddraaiende elektronen in de moleculen is magnetisch, bloed
met slechtdraaiende elektronen is elektrisch. Bloed wordt door de positieve
elektrische straling te elektrisch en daardoor verstoord in zijn werking, wat de
gezondheid benadeelt en ziekmakend is. Met biofotonen-energieplaten verbeter je
in hoge mate de draaiing van de elektronen in je bloedmolekulen en bescherm je je
gezondheid tegen de effekten van elektrosmog. Anders gezegd, je voornamelijk
negatief geladen vegetatief systeem wordt door de extra biofotonen-energie
beschermd tegen de te veel aan positief geladen elektrische straling in je woonomgeving.

In ons assortiment bieden wij je de originele Hakakehl-biofotonenplaten
(merk Haka) en wel in 5 verschillende uitvoeringen van een paar mm dik.
Het merk is in de plaat aanwezig.
- Biofotonen Energieplaat Haka 2,5 x 2,5 cm
- Biofotonen Energieplaat Haka 5 x 5 cm
- Biofotonen Energieplaat Haka 7 cm rond
- Biofotonen Energieplaat Haka 10 x 10 cm
- Biofotonen Energieplaat Haka 20 x 20 cm
- Biofotonen Energieplaten Pakket: 5 stuks, van elk een.
Deze platen krijgen gauw streepjes over het oppervlak (vaak zitten ze er al op), wat geen
nadelige invloed heeft op de heilzame werking van de plaat.
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