
Az Energia Átalakítók, az élettelen vagy sérült életenergiát pozitívvá és élővé 
alakítják, visszaállítják a negatív és pozitív energiák természetes egyensúlyát, 

és semlegesítik az összes negatív interferenciát. Egy külső energiaburkot 
képezve, rendkívül erős védelemmel szolgálnak a környezetünkben található 
negatív energiákkal szemben.

Az Energia Átalakító egy olyan energiamezőt hoz létre, ami a káros rezgéseket 
magához veszi, és egy olyan energiát generál, ami hatáskörében megszünteti a 
negatív interferenciákat (pl. geopatikus törészónák, vízerek, hartmann zónák, 
rádióantennák, mobil telefonok, vezeték nélküli eszközök, mikrohullámok, 
elektromágneses sugárzások, ELF hullámok, radar, nukleáris és hagyományos 
erőművek stb. negatív kisugárzását.)

Elsődleges alkalmazási területe az, ahol a természetes folyamatok és az 
életenergia áramlása kibillent az egyensúlyból. Az életenergia pozitív hatással van 
minden élő szervezetre, és elősegíti az életfolyamatok egyensúlyának 
helyreállítását. Az életenergia megnövekedése által, a mentális és fizikai 

tényezők rendellenességeinek javulása tapasztalható. Egy pozitív közegben, az 
élő szervezetek energikusabbá válhatnak, és így sokkal inkább képesek 
egyensúlyban tartani és semlegesíteni a kívülről érkező interferenciákat.

Az Energia Átalakítók hatásköre, méretük és kialakításuk függvényében 
változik.  Az Energia Átalakítók padlón való elhelyezésre vannak kifejlesztve, 
egy félgömb alakú mezőt hoznak létre maguk körül oldalra és felfelé mutató 
irányban.  Amennyiben több Energia Átalakítót helyezünk el egymás 
hatókörén belül, azok összekapcsolódnak, és egy energiaörvényt képezve, 

többszörös szintű  energiamátrixot hoznak létre. Ez az energiamátrix így az 
Energia Átalakítók erősségét tovább fokozza, és egy többszörös energiaburokkal 

burokkal ellátott védelmi rendszert képez minden Energia Átalakító, valamint az azok terén belül 
tartózkodók felett is. Több egymás hatókörébe érő Energia Átalakító elhelyezésével, bármekkora terület 
lefedhető, és minden egyes összekapcsolódott Energia Átalakító csak tovább erősíti az így kialakult semleges 
mező erősségét.

A megnövekedett pozitív energiák egyik hatása lehet, hogy az Energia Átalakító elhelyezését követő első 
napokban feldobottnak, vagy akár álmosnak is érezhetjük magunkat. Különösképpen ha a szerkezet az 

ágyunk mellett, vagy az ágyunk alatt lett elhelyezve. 
Mindazonáltal ez 3-7 napon belül le is csendesedik, ahogy 
testünk hozzászokik a megnövekedett pozitív energiákhoz. 
Ezt követően, a korábbinál általában sokkal nyugodtabb és 
kellemesebb alvás tapasztalható.

Az Energia Átalakítók kézzel készülnek, minden egyes darab 
egyedi kialakítású, eltérő színárnyalatokat és elrendezést 
képvisel. A szerkezetek elkészítése szeretettel és nagy 
szakértelemmel történik.

A szerkezetek aktuális árairól, kérjük érdeklődjön megadott elérhetőségeinken.

*A termékek a teljes értékű vegyes étrendet, az egészséges életmódot, és a hagyományos orvoslást nem helyettesítik. Valamint 
nem kívánunk jogot formálni egyik termékkel kapcsolatban sem arra, hogy azok gyógyhatásúak lennének.
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Energia Átalakító Kristálytorony Mini

A légkör tisztítására, és a negatív energiák hatástalanítására.

Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Ideális méretei miatt, kisebb 
lakásban, vagy házban is kitűnően alkalmazható.

Környezetéből magába szívja a negatív energiákat, és pozitív energiává alakítja azt 
a kristályok és fémek speciális kialakításán keresztül.

Beüzemelését követően, a kiáramló pozitív energia több hónapon át építi ki 
végleges hatókörét.

✴ Felépít egy harmonikus energiamezőt
✴ Energetizálja a környezetet és segíti a növények növekedését
✴ Harmonizálja az időjárást, növeli a csapadék mennyiségét a száraz helyeken
✴ Harmonizálja az embereket, állatokat, és a természetet
✴ Segíti a környezeti károk helyreállítását
✴ Kiküszöböli a geopatikus törészónákat, vízereket, elektromágneses és mobiltelefon 

sugárzásokat, stb. és más negatív interferenciákat
✴ Pozitív kisugárzása tisztítja az atmoszférát
✴ Segíti a vegyi felhők és légköri szennyeződések gyors feloszlását
✴ Hatóköre 30-40 km-es magasságig, a sztratoszféra alsó-közép részéig kihat

Nyilvánvaló és jelentőségteljes hatása a szerkezetnek az, hogy a vegyi felhők a szokásosnál korábban eltűnnek 
az égről, és az ég újra intenzív kékké válik. Mindazonáltal a természetes felhők háborítatlanul vonulnak át az 
égbolton.

Semmilyen karbantartási igénye nincs. Kültéri használat esetén, a fagy elleni védelem érdekében, télen a 
csövek lefedhetők műanyag fóliával, vagy a csövek oldalára, közvetlen az alapzat felett, kis lyukat fúrhatunk a 
bejutott víz kivezetése érdekében. Beltéren a lakás középpontján, fal mellett, sarokban, vagy bútoron is 
elhelyezhető. A szerkezet fémek és ásványok speciális kombinációjából áll, műgyantába foglalva.

A szerkezet megfelelő hatásának eléréséhez további KIEGÉSZÍTÉS NEM SZÜKSÉGES. Mindazonáltal, 
igény esetén, a csövek toldásával, hatásfoka még tovább bővíthető. Ez esetben az alábbi kiegészítést 
végezhetjük: Vásároljunk 3 db 22 mm külső átmérőjű 250 cm hosszú vörösréz csövet egy szerelvényboltban, 
valamint hozzá 6 db rézcső-toldó csatlakozót. Vágassuk félbe a csöveket, hogy 6 db 125 cm-es darabot 
kapjunk. Az így kapott csöveket a toldó segítségével csatlakoztassuk az alapzatból kiálló csövekhez.

A szerkezet hatékonyságának további bővítésére, hogy az összes negatív energiaforrás semlegesítve legyen, 
elhelyezhetünk még további Energia Átalakítókat a szerkezet környezetében. Ily módon, a tudatot és az 
időjárást negatívan befolyásoló tényezők, a pozitív energiát kisugárzó, egymással összekapcsolódó szerkezetek 
által hatástalaníthatók.

Méretek: Csőátmérő: 22 mm, Tömbátmérő: 28 cm, Magasság: 90 cm, Súly: kb. 18 kg
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Energia Átalakító Kristálytorony Maxi

A légkör tisztítására, és a negatív energiák hatástalanítására.

Elsődlegesen kültéri használatra kifejlesztve, mindazonáltal kültéren és beltéren 
egyaránt alkalmazható.

Környezetéből magába szívja a negatív energiákat, és pozitív energiává alakítja azt 
a kristályok és fémek speciális kialakításán keresztül.

Beüzemelését követően, a kiáramló pozitív energia több hónapon át építi ki 
végleges hatókörét.

✴ Felépít egy harmonikus energiamezőt
✴ Energetizálja a környezetet és segíti a növények növekedését
✴ Harmonizálja az időjárást, növeli a csapadék mennyiségét a száraz helyeken
✴ Harmonizálja az embereket, állatokat, és a természetet
✴ Segíti a környezeti károk helyreállítását
✴ Kiküszöböli a geopatikus törészónákat, vízereket, elektromágneses és mobiltelefon 

sugárzásokat, stb. és más negatív interferenciákat
✴ Pozitív kisugárzása tisztítja az alsó és a felső atmoszférát
✴ Segíti a vegyi felhők és légköri szennyeződések gyors feloszlását
✴ Hatóköre 50 km-es magasságig, a sztratoszféra felső részéig kihat

Nyilvánvaló és jelentőségteljes hatása a szerkezetnek az, hogy a vegyi felhők a szokásosnál korábban eltűnnek 
az égről, és az ég újra intenzív kékké válik. Mindazonáltal a természetes felhők háborítatlanul vonulnak át az 
égbolton.

Semmilyen karbantartási igénye nincs. Kültéri használat esetén, a fagy elleni védelem érdekében, télen a 
csövek lefedhetők műanyag fóliával, vagy a csövek oldalára, közvetlen az alapzat felett, kis lyukat fúrhatunk a 
bejutott víz kivezetése érdekében. Beltéren fal mellett, vagy sarokban is elhelyezhető. A szerkezet fémek és 
ásványok speciális kombinációjából áll, műgyantába foglalva.

A szerkezet megfelelő hatásának eléréséhez, az alábbi KIEGÉSZÍTÉS SZÜKSÉGES: Vásároljunk 3 db 28 mm 
külső átmérőjű 250 cm hosszú vörösréz csövet egy szerelvényboltban, valamint hozzá 6 db rézcső-toldó 
csatlakozót. Vágassuk félbe a csöveket, hogy 6 db 125 cm-es darabot kapjunk. Az így kapott csöveket a toldó 
segítségével csatlakoztassuk az alapzatból kiálló csövekhez, ez teszi teljessé a szerkezet hatókörét.

A szerkezet hatékonyságának további bővítésére, hogy az összes negatív energiaforrás semlegesítve legyen, 
elhelyezhetünk még további Energia Átalakítókat a szerkezet környezetében. Ily módon, a tudatot és az 
időjárást negatívan befolyásoló tényezők, a pozitív energiát kisugárzó, egymással összekapcsolódó szerkezetek 
által hatástalaníthatók.

Méretek: Csőátmérő: 28 mm, Tömbátmérő: 30 cm, Magasság: 60 cm (kiegészítve: 185 cm), Súly: kb. 26 kg


