
GailVala energijska točka - AES technologija

Z AES technologijo lahko postavimo  GailVala energijsko točko
dobre - pozitivne energije kjerkoli

Z našo AES tehnologijo v vaša stanovanja, apartmaje, hotele in poslovne prostore prinesemo dobro -
pozitivno energijo in celo izničimo že morebiti obstoječo negativno energijo.

 
GailVala energijska točka izžareva izvorno energijo, ki spodbuja dobro počutje

  in harmonizira pretok življenjske energije v telesu.



Uvod

»O, občutki ... umirjeno, breztelesno, misli izginejo, kot da te mati Zemlja objame v čudovito ljubečo
energijo, kjer se počutiš varno, ljubeče, neskončno ... mogočno.«

 
Kvantna fizika govori, da je materija le iluzija in da je energija prisotna v različnih frekvencah in

vibracijah povsod okoli nas. To teorijo so znanstveniki šele pred kratkim ocenili kot veljavno.
 

Tretje načelo starodavne vede Hermetike govori o načelu vibracij - frekvencah. To načelo pojasnjuje,
da je gibanje prisotno povsod, da nič ni pri miru, vse se premika, vibrira in kroži.

To načelo Hermetike so priznali nekateri antični grški filozofi in ga vpeljali v svoje sisteme. Po tisočih
letih se je na žalost to znanje izgubilo.

 
Vpliv energije naravnih energetskih točk na človeški energijski sistem je bil vedno splošno priznan. Ta

zelo napredna znanja so se razvila skozi tisočletja.



AES tehnologija

V naravi energija teče vzdolž zemeljskih meridianov ali energijskih linij. Ponovno odkritje energijskih
linij v tem stoletju, razkriva skrivnosti narave.

Energijska linija je ravna prelomna linija v tektonskih ploščah; to je znanstveno dejstvo. Skozi razpoke
v tektonskih ploščah na določenih sedimentnih prelomih ta energija pride na površje kot vir naravnih

energetskih točk.
 

Ljudje so ugotovili, da lahko te energetske točke uporabijo za različne namene, tako za izboljšanje
splošnega psihofizičnega počutja kot tudi za zdravljenje.

 
GailVala energijska točka deluje v širšem spektru kot naravna energijska točka, saj vključuje

komponento zdravilne energije Svetlobe, ki se na poseben način vnese v enoto AES.
 
 

 



Za nadaljnjo razlago procesa kako zdravilna energija Svetlobe deluje, moramo najprej ugotoviti, kaj je
človek v resnici.

Preprosto povedano lahko človeka opišemo kot združenje fizičnega telesa, uma (ego) in duha (duše).
 

Profesor psihologije in medicine dr. Gary Schwartz na Univerzi v Arizoni in dr. Konstantin Korotkov sta
proučevala sposobnost ljudi, ki delajo z energijo Svetlobe in drugimi elektromagnetnih frekvencami in

sta razložila pozitivne učinke teh energij na zdravje ljudi.
 

Korotkov ruski znanstvenik je pionir vede Elektrofotonike, ki omogoča vpogled v energetsko polje
človeka in s tem olajša diagnoze neravnovesja v telesu.

 
Z uporabo energije Svetlobe, odstranimo energijske blokade in telo začne uporabljati svoje naravne
samo zdravilne sposobnosti. Naše celotno bitje postane skladno in  uravnoteženo. Izboljša se naše

razpoloženje tako energijsko kot tudi fizično.



AES tehnologija se lahko uporablja na različne načine

Azija je lep primer splošnega prepričanja o koristih pozitivne - dobre energije. Tam poskrbijo da sta
tako naravno kot grajeno okolje načrtovana za povečanje že obstoječih pozitivnih energij, ki so

pomembne za zdravje, dobro počutje in poslovni uspeh.
 

Če v vaši poslovni stavbi ni obstoječe pozitivne energije ali pa je že prisotna negativna energija ... ni
problema.

 
Z našo AES tehnologijo lahko v vaše apartmaje, stanovanja, hotele in poslovne prostore prinesemo 
 pozitivno - dobro energijo in celo nevtraliziramo že obstoječo negativno energijo. GailVala energijska

točka  - AES technologija kot vir izvorne energije, ki spodbuja dobro počutje
  in harmonizira pretok življenjske energije v telesu.

 
GailVala energijsko točko se lahko postavi samostojno ali pa v kombinaciji z več GailVala energijskimi

točkami. V tem primeru se po posebnem ključu lahko postavijo manjši ali večji energetski parki.



Izdelki

AES enota za zunanjo uporabo

Je namenjen za postavitev energetske točke GailVala na prostem. Namenjena je tudi za postavitev
energetskih poti in energetskih parkov. 

Lahko pa se jo vgradi v pritličju stavbe in s pozitivno energijo napaja celotno stavbo.
 

Za postavitev GailVala energijske točke na travnato površino oblikujemo na površini krog premera
360 cm. Enota AES se nahaja v središču kroga. Krog se oblikuje z kremenčevim peskom na katerega

zunanjem delu se namesti šest klopc v obliki pravilnega šesterokotnika.



Če postavljamo več GailVala energijskih točk skupaj potem lahko po posebnem ključu naredimo
manjši ali večji energijski park.

Za gradnjo manjšega energetskega parka potrebujemo 7  AES enot in primerno površino 100
kvadratnih metrov.

Za izgradnjo večjega energetskega parka potrebujemo 49 AES enot in primerno površino 300
kvadratnih metrov. Tu lahko nadgradimo z enotami, ki oddajajo frekvenco osnovnih barv - mavričnih

barv.

AES enota za zunanjo uporabo - Energijski park

Pri radiestezijskem energetskem pregledu smo ugotovili:
energijska točka oddaja energijo 250.000 enot po Bovisu, kar pomeni, da smo zapustili fizični nivo

in prišli na višje nivoje nihanja;
ergijska točka oddaja energijo približno 25 metrov od središča;

je močan uravnotežen kozmični in zemeljski energetski tok ( 11 od 12 možnih );
meritev nihalnega mesta je na visokem spiritualnem nivoju;

energijska točka oddaja vijolično radiestezijsko barvo. Tukaj prihajamo v stik z energijo iz vesolja in  
z našim višjim jazom.

 



AES enota za notranjo uporabo

AES enota za stanovanja, apartmaje, hotele in poslovne prostore

Azija je lep primer splošnega prepričanja o koristih pozitivne - dobre energije.Tam poskrbijo da sta
tako naravno kot grajeno okolje načrtovana za povečanje že obstoječih pozitivnih energij, ki so

pomembne za zdravje, dobro počutje in poslovni uspeh.
Če v vaši poslovni stavbi ni obstoječe pozitivne energije ali pa je že prisotna negativna energija ... ni

problema.
 

Z našo AES tehnologijo v vaše poslovne prostore prinesemo dobro - pozitivno energijo in
nevtraliziramo že obstoječo negativno energijo.

Frekvenca, ki jo oddaja GailVala energijska točka spodbuja dobro počutje
  in harmonizira pretok življenjske energije v telesu.

Dodali smo nekaj podrobnosti, ki pritegnejo izobilje, pomirjajo živce in uravnoteži energijo v celotnem
telesu.

 



Za več informacij in naročilo nas prosim kontaktirajte
na:

uet.aes@gmail.com
 


