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Zveme Vás na předvedení Bio-energetických harmonozérů pro vodu, duši, tělo, plynná a kapalná paliva i okolní
prostředí. Našim Bio-energetickým harmonizérům souhrnně říkáme: Technologie pro život. Co si pod tím můžete
představit? Všechny naše bio-energetické harmonizační systémy pracují na Pránu, Éter, Živu, Reiki, Čchi, se kterou
rezonují – ta energie má v různých kulturách různá jména, a podle naší hypotézy jde stále o stejnou zdrojovou energii,
která stvořila celý vesmír a stále ho udržuje v chodu jako přesně postavený hodinový stroj. Říkejme jí tedy Světlo, které
je očím skryté, proto Světelné technologie. A proč duhové? – Tak jako je 7 dnů v týdnu, nebo 7 barev duhy, každá
z barev reprezentuje jednu z oblastí, ve kterých naše technologie působí. Tuto energii není možné prokázat pomocí
žádných osvědčených vědeckých přístrojů a metod, proto je popis účinku našich Bio-energetických harmonizérů založený
vesměs na pozorování našich klientů, spolupracovníků a psychotroniků a přístrojů používaných v alternativní medicíně
jako je BICOM, Salvia, Oberon či GDV Europe. Přínosné je vyhodnocen účinků harmonizérů automatickou kresbou a
měření hodnot Bio-energie ve stupních BOVIS.
Voda je po vystavení účinku našich harmonizérů pociťována jako chutnější, jemnější a výrazně
vitálnější. Podle psychotronického testování má změněnou geometrii molekul (uspořádanou strukturu) a
díky tomu je lepším přijímačem kosmicko-pozemské životadárné energie. Do vody nic nepřidáváme ani
z ní nic neodebíráme, vše se děje bez chemie výhradně s pomocí jemných bio-energetických polí.
Pomocí některých harmonizérů na vodu můžete aktivovat esenciální oleje i kameny. Všechny naše harmonizéry na vodu
Vám rád osobně představím a místní vodu harmonizovanou pomocí našich systémů ochutnáte. Více o vodě v příloze.
Duše „Vesmír je soubor vlnění s určitou energií. Pokud tyto vlny nejsou v harmonii, energie

vesmíru klesá. Všechny harmonizéry od ENERGIS 24 harmonizují vlnění člověka, a tím se
mu zvyšuje energie. Zvyšuje se ne dodáním energie, ale harmonizováním vln na
nejjemnějších strukturách těla, a tím člověk přijímá více životadárné energie.“ Tolik prof.
Bartušek, který je autorem energetické části většiny výrobků od Energis 24. V oblasti péče o
duši a tělo existuje celá řada deskových harmonizérů, které jsou použitelné jako výkonné terapeutické nástroje. Podle
vyjádření uživatelů naše zařízení přivádí energii z osmé dimenze, přináší spojení do centra Země i srdce Galaxie,
způsobují galaktický orgasmus a v rukou zkušeného terapeuta otevírají kvantové pole. Aktuálně rozlišujeme osm typů
deskových harmonizérů, které pracují samostatně, pokud je ale použijeme v sestavě, vznikne výkonné terapeutické
zařízení, které se dá přirovnat k Orgonové komoře W. Reicha, nebo zrcadlům zakřivujícím časoprostor pana Kozyreva.
Všechny harmonizéry pro tělo a duši může terapeut myšlenkou ovládat a energii směřovat kam je potřeba. Můžete
vyzkoušet.

Tělo – „Covid je uměle vytvořený nástroj k přeformátování svobodné společnosti na otrocké uspořádání
neofeudálního typu. Vir a jeho následníci však představují reálnou hrozbu, která si žádá soubor opatření.
Hrotové bílkoviny vytvářené v těle očkovaných mRNA vakcínou jsou původcem dlouhého seznamu
zdravotních poruch.“ Z odpovědi na otázky ČT 24 od hnutí Prameny. Rádi Vám představíme osobní
harmonizér HOLOGRAM ve formě bižuterního přívěšku. Tento osobní harmonizér, který pracuje jako
rezonátor, Vás sice proti populárním nemocem ani vedlejším účinkům Spike-proteinů a grafenu
z očkovaných, plně neochrání, přesto podle sdělení řady uživatelů pozitivně působí.
Rostliny – stimulátory pro zvýšení růstu rostlin teprve plánujeme. Podle pozorování uživatelů růst rostlin
částečne zvyšuje i zálivka vodou upravenou pomocí našich harmonizérů.
Plynná a kapalná paliva – Kdo pochopí, že můžeme harmonizovat vnitřní strukturu vody, snadněji
přijme, že můžeme harmonizovat i strukturu kapalných a plynných paliv. Předpokládáme, že dochází k
narušení uhlíko-uhlíkových vazeb, na které se na více místech současně naváže vzdušný kyslík.
Výsledkem je mnohem reaktivnější palivová směs. To se projeví lepším spálením paliva s vyšší účinností
a tedy snížením spotřeby o 10 – 18 %, takže na jednu palivovou nádrž ujedete o 100–150 km víc.
Zařízení je zatím neprodejné, ale rádi Vám ho oproti přiměřené záloze nabídneme pro ověření našeho předpokladu v
reálných provozních podmínkách.
Prostředí – Prostorový harmonizátor pro eliminaci škodlivého vlivu elektrosmogu a geopatogenních
zón MARCONI je pasivní anténní systém ukrytý ve dřevěné pyramidě, který podle měření
psychotroniků snižuje interakce elektromagnetických polí s frekvencemi nižšími než 60 GHz s
buňkami lidského těla. Detekované zátěže elektrosmogu a GPZ v chráněném prostoru nezmizí, ale náš
energo-informační harmonizér postupně přeladí buňky lidského těla, zejména podvěsku mozkového
tak, aby nedocházelo k jejich rezonanci s frekvencemi patogenních polí, což v oblasti GPZ potvrdilo měření na Bicomu.
Prostorový harmonizér MARCIONI také podporuje napojení na zdrojové kosmicko-pozemské energie a podle sdělení
uživatelů chrání proti nevtěleným bytostem. Podrobnější popis včetně vyhodnocení od citlivé terapeutky přikládám.
Co bude dál? Kromě prostorových harmonizérů se zvýšeným dosahem pro interiéry připravujeme prostorový
harmonozér – Generátor prány - Světelná Turbína pro vyrovnání energií Jin a Jang s dosahem až několika desítek km.
Dále systémy pro vysoušení zdiva i závlahu bez deště pomocí kondenzace vzdušné vlhkosti. Prof. Bartušek, který je
autorem energetické části našich harmonizérů, se také věnuje propojení lékařů a léčitelů a mentální diagnostice, za kterou
byl v roce 2019 náležitě oceněn bronzovým bludným balvanem od klubu Skeptiků. Ve stejném roce zlatý bludný balvan
dostal prof. Jan Rak, který se zabývá kvantovou fyzikou. Když jsem mu vyprávěl, co pan Bartušek v oblasti mentální
diagnostiky a léčby umí, prohlásil: „To zlato měl dostat on.“
Jako technik a strojírenský konstruktér s humanitním
vzděláním se celý život věnuji energetice a potenciálu energeticky úsporných systémů. V našem spolku ENERGIS 24 se
zaměřuji na konstrukci, vývoj, výrobu a prodej našich bio-energetických energo-informačních harmonizérů. Je mi ctí, že

můžeme vytvářet a nabízet v mnoha ohledech revoluční a průlomové Bio-energetické harmonizéry, které
pomáhají obnovit naše spojení se zdrojem čisté lásky plné inteligentní energie, a tím přispívají k proměně světa
a lidského vědomí. Leccos ještě ověřujeme, testujeme a dolaďujeme, proto vše na webu ještě není, i když už máme co
nabídnout. Na www.energis24.cz je zatím jen starší činnost a odkaz na novější web www.technologis24.cz, kde najdete i
e-shop a některé z prezentovaných technologií. Účastí na připravené akci máte jedinečnou možnost dozvědět

se o našich bio-energetických harmonizérech ještě dřív, než vejdou ve známost, což pro Vás může být
jedinečný zážitek i mimořádná podnikatelská příležitost.
Vše co bude převedené si rovněž můžete na
místě zakoupit nebo objednat.
Po skončení představení našich harmonizérů se budeme věnovat Hledání energie v pyramidách.
Moje články na toto téma publikované v několika magazínech najdete zde:
https://technologis24.cz/2018/04/pyramida-jako-energeticke-zarizeni-pdf
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