Bio-harmonisering
Middels Bio-harmonisering wordt een stralingsvrije zone gecreëerd waar u niet meer word belast door de ziekmakende straling.

Nieuw is de OHRB, een prachtige mogelijkheid om uw woning in resonantie te krijgen. De OHRB heeft als basis de Anchi
kristallen. De oeroude informatie uit deze kristallen werken op de woning om deze te harmoniseren. De Ohrb gebruikt o.a.het
randaarde circuit van uw woning om de woning af te schermen.
De OHRB kost €425,Ook kunnen Biopolers worden gebruikt. Aan de hand van de meetresultaten met de Lecher antenne plaatsen we op cruciale
plaatsen deze Biopolers. De blokjes zijn 2 x 2 x 6 cm. groot en zij zetten de lading om in onschadelijke energie. Er is dus geen
sprake van het afketsen – en daardoor verplaatsen – van de negatieve energiebanen: ze worden structureel onschadelijk
gemaakt. Gemiddeld vinden we in een woning 11 tot 14 te harmoniseren energiebanen. Deze energiebanen worden gesaneerd
middels 4 Y biopolers vaak ondersteund door een S (breuk)
Een Bio-harmonisering kost € 695,75 incl btw ( 575,- ex btw)

Als de harmonisering klaar is werkt deze op de hele woning, dus niet alleen op de slaapverdieping.
Niet alleen merken mensen dat het huis na Bio-harmonisering goed aanvoelt en dat men beter slaapt. Ook kan een onafhankelijk
arts, na ongeveer 2 maanden, door meting vaststellen dat de geopathische belasting van het lichaam is verdwenen. Dat kan geen
ander product u bieden.
Naast de Bio-harmonisering is via een abonnement de mogelijkheid uw woning in het NRG-systeem te laten plaatsen. Dit heeft
als voordeel dat verstoringen die optreden als gevolg van zendmast fluctuaties direct bijgesteld worden. Dit is vooral voor zeer
gevoelige personen een optie.
Een volledig woning onderzoek kost € 155,- incl btw zonder rapportage, met rapportage € 300,- incl btw
Een controle van een bestaande bio-harmonisering kost € 106,- incl btw.

