Bescherming tegen straling met MAXiiMUS FLEXii

MAXiiMUS Flexii

MAXiiMUS FLEXii

De MAXiiMUS Flexii harmoniseert elektromagnetische- en natuurlijke straling in een omtrek van 13 meter.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 1.999,00

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
De MAXiiMUS harmoniseert elektromagnetische en natuurlijke straling snel en effectief. De werking van de MAXiiMUS is tweeledig: het bouwt
een eigen harmoniserend veld op in de accumulatoren die straling van buitenaf (zendmast, hoogspanningsmasten) harmoniseert. Via de
bedrading van het lichtnet wordt elk aangesloten elektrisch apparaat in je woning ook geharmoniseerd. Vanuit de accumulatoren van de
MAXiiMUS FLEXii wordt ook een harmoniserend veld opgebouwd met een diameter van 13-15 meter.
klik op deze link en lees meer over ervaringen met de MAXiiMUS.
SPECIFICATIES
Optimaliseert de natuurlijke energie in woningen en gebouwen
Harmoniseert laagfrequente en hoogfrequente elektrosmog
Herpolariseert wateraderen en andere geopatische stoorvelden
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Zeer lange levensduur en vrij van onderhoud
Drijft de efficiëntie van elektriciteit op en verhoogt zijn werkingsgraad
Uiterst milieuvriendelijk - geen energieverbruik
Grootte energieveld circa 13 m
Lengte aansluitsnoer 1.5 m
Plug&Play, geen installatiekosten
Kleur wit (RAL 9016)
Afmetingen 32.3x18.8x6.2 cm (zonder voetplaat)
geschikt tot 16 Ampère stroomverbruik

Werking op de natuurlijke elektronenstroom
Uit het potentiaalverschil tussen de ionosfeer en aarde ontstaat een constante natuurlijke elektronenstroom die in een natuurlijke situatie door
ons lichaam stroomt. Dit is een belangrijk proces omdat deze elektronenstroom onze levensenergie verzorgt. Binnenshuis is deze natuurlijke
elektronenstroom sterk verminderd. Naar schatting blijft nog maar 20% over t.o.v. de situatie buitenshuis (enigszins afhankelijk van de bouw en
materialen). Dit is de reden waarom hele dagen binnenshuis of op kantoor doorbrengen, ons zo lusteloos of moe maakt (sick building) en een
wandeling aan zee of in de bossen ons weer vitaliseert.
De MAXiiMUS zuigt deze elektronenstroom (weer) aan en herstelt hierdoor de natuurlijke situatie in huis, ongeacht de gebruikte
bouwmaterialen of elektromagnetische velden die we zelf creëren (door o.a. elektriciteitsnet, draadloze communicatie en/of zonnepanelen). Dit
verklaart waarom gebruikers van de MAXiiMUS vaak terugkoppelen zich weer energiek te voelen, of dat er een andere energie in huis lijkt te
stromen, er beter wordt geslapen etc. (zie het document met ervaringen over met de MAXiiMUS).

Elektronenspin
In een natuurlijk elektromagnetisch veld bezitten de elektronen een rechtsdraaiende spin. De elektronen van kunstmatig opgewekte
elektromagnetische velden (van WIFI, hoogspanningsmasten, lichtnet, zendmasten, smartphones, tablets, koelkasten, tl-verlichting,
spaarlampen, etc.) bezitten een linksdraaiende spin. Deze links-spin of links draaiende elektronen, belasten onze cellen en onze gezondheid.
Linksdraaiende elektromagnetische velden (en ook energie in het algemeen) zijn ontkrachtend, afbouwend, afnemend. De MAXiiMUS keert
deze verkeerde spinrichting weer om naar 'rechtsdraaiend'. Eigenschappen van rechtsdraaiende elektromagnetische velden (en energieën in
het algemeen) kunnen worden omschreven als 'opbouwend, versterkend, bekrachtigend'.
Het lichaam hoeft niet alle energie te stoppen in het oplossen van problemen door elektromagnetische velden die we inmiddels 24 uur per dag
ervaren. Het kan deze energie gebruiken om te herstellen en aan te sterken. Iets dat we allemaal nodig hebben, vooral wanneer we ziek zijn of
aan chronische aandoeningen leiden. Je komt tot rust in je eigen woning. Er is geen belangrijkere plek om dat gevoel te ervaren dan in je eigen
huis
Opmerking: Ook audio/video installaties presteren significant beter wanneer elektronen in de circuits en bedrading een rechtsdraaiende
elektronenspin bezitten! Beelden van bijv. een computer/laptop beeldscherm of tv worden kwalitatief beter. Ook de geluidskwaliteit van hifi
stereo installaties wordt enorm verbeterd (zie ook het document met ervaringen).
De aansluiting op het lichtnet is niet persé noodzakelijk om de MAXiiMUS te laten 'werken'! De accumulatoren doen hun werk, en bouwen een
veld op ook zonder deze aansluiting. Maar, door het aan te sluiten breng je de MAXiiMUS in verbinding met je lichtnet. Dit komt de snelheid van
het opbouwen van het veld (vanuit de accumulatoren) en de werking ten goede. Via de bedrading van je lichtnet kan de invloed van de
MAXiiMUS zich ook direct 'verplaatsen' in elektronische apparaten die ook op het lichtnet zijn aangesloten. De harmonisatie (en omkering van
de elektronenspin) kan daardoor veel directer in de apparatuur zelf plaats vinden. Dit is de reden waarom audio liefhebbers ook zeer positief
reageren op de MAXiiMUS.
Klik op deze link en lees meer over ervaringen met de MAXiiMUS.
Lees ook deze blog over het werkingsprincipe van de Maxiimus-serie.
Maximaliseren van natuurlijke energieën
De Fostac Maximus is ontworpen door de Zwitser Hans Seelhofer. Na zijn dood in 2011 is de productie - jaren later - overgenomen door Maxii
Energii in Duitsland en is de naam gewijzigd in MAXiiMUS.
De MAXiiMUS haalt zijn energie uit de permanente elektronenstroom van de natuur. Deze elektronenstroom ontstaat uit het potentiaalverschil
tussen de ionosfeer en aarde. De accumulatoren in de MAXiiMUS bestaan uit een koperkern, welke met een silicium (glasvezel) weefsel
omwikkeld is die met een boorsilicaat (glas) omhulsel afgesloten wordt. Het sterke tachyonenveld in de accumulatoren van de MAXiiMUS dient
daarbij als een soort antenne, die elektronen aan het potentiaalverschil tussen de ionosfeer en aarde onttrekt en deze direct in het stroomcircuit
inbrengt. Dit proces verhoogt zo de efficiëntie van de elektriciteit, wat bovendien leidt tot minder onttrekken van elektriciteit uit het net.
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De MAXiiMUS verbetert dus de efficiëntie van uw elektriciteit en verhoogt zo haar werkingsgraad. Hierdoor zal uw audio/video apparatuur na
inschakeling veel eerder op klank komen. Ook dynamiek, snelheid en resolutie verbeteren aanzienlijk.
Hoewel het bereik van 35 m van de P40 meer dan voldoende lijkt voor een doorsnee woonhuis, werkt de M100 voor audiotoepassingen nog
beter.

MAXiiMUS voor bedrijven?
Op aanvraag kunnen we ook de grotere MAXiiMUS versies leveren en installeren tot zelfs 3x1250 Ampère voor industrie, horeca, veehouderij,
tuinbouw en dergelijke. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Stralingsvrijhuis
De website www.allestegenstraling.nl is onderdeel van Stralingsvrijhuis. Naast het leveren van producten meten wij ook straling. Wil je meer
weten over stralingsonderzoek en de kosten, of hoe je je huis, kantoor, bedrijf of school vrij kunt maken van de belastende invloeden door
elektromagnetische en natuurlijke straling, klik dan deze link.

(*) Disclaimer: Door de wetenschap wordt het ziekmakende effect van aardstralen, elektromagnetische vervuiling
en elektromagnetische velden onvoldoende bewezen geacht. Ook voor het werkingsprincipe van MAXiiMUS
bestaat op dit moment geen wetenschappelijk bewijs. De MAXiiMUS is geen medisch product. Bij medische
problemen adviseren wij u altijd uw huisarts te bezoeken.

Eenheden in doos: 1

Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
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