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Ραδιαισθητική εξέταση του αρµονιστή
Κατά την ραδιαισθητική εξέταση του αρµονιστή του ROLAND PLOCHER µπορέσαµε να
διαπιστώσουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Για το σκοπό αυτό τοποθετήσαµε τον αρµονιστή σε ένα ενεργειακά ουδέτερο σηµείο.
Εύρος δράσης :
Η ακτίνα δράσης του αρµονιστή εκτείνεται σε 29 µέτρα. Στην ακτίνα αυτή µπορέσαµε να
διαπιστώσουµε ραδιαισθητικά την πλήρη δράση του αρµονιστή. Πέρα από το διάστηµα
αυτό η δράση του µειώνεται δραστικά. Κατακόρυφα η δράση του είναι µετρήσιµη έως το
ύψος των 15 µέτρων. Επειδή οι γεωπαθητικές ζώνες µεταφέρουν την γήινη ακτινοβολία
κατακόρυφα προς τα επάνω, είναι λογικό να τοποθετήσουµε τον αρµονιστή κεντρικά στο
ισόγειο του σπιτιού.
Επίδραση στην πόλωση της γήινης ακτινοβολίας :
Στο παραπάνω εύρος δράσης η αριστερόστροφη, δηλ. η αρνητικά πολωµένη γήινη
ακτινοβολία µετατρέπεται σε δεξιόστροφη, δηλ. δεξιά πολωµένη. Εάν η ακτινοβολία είναι
ήδη πριν την εγκατάσταση του αρµονιστή δεξιά πολωµένη, τότε διατηρείται αυτή η πόλωση.
Η επίδραση αυτή διαπιστώθηκε στα ακόλουθα είδη γήινης ακτινοβολίας : σε φλέβες νερού,
σε γεωλογικές διαταραχές µε ρήγµατα, σε γεωπαθητικούς κόµβους πλέγµατος Hartmann και
Curry.
Αυτό σηµαίνει ότι η αρνητικά πολωµένη ακτινοβολία, η οποία έχει εξασθενητική και
αρνητική επίδραση για τον άνθρωπο, δεν υπάρχει πια και αντίθετα υπάρχει µια ενισχυτική
και ενδυναµωτική επίδραση.
Επίδραση στο επίπεδο ενέργειας του χώρου:
Το ενεργειακό επίπεδο στο χώρο αυξάνεται µε την εγκατάσταση του αρµονιστή σε περίπου
10.000 µονάδες Bovis. Αυτό αναφέρεται τόσο στις ίδιες τις παθογόνες ζώνες, όσο και σε
ουδέτερα σηµεία. Έτσι προκαλείται µια ενδυναµωτική και αναζωογονητική επίδραση στον
άνθρωπο.
Επίδραση σε πεδία ασύρµατων τηλεφώνων και κινητών:
Τα παθογόνα πεδία που προκαλούνται από τα ασύρµατα τηλέφωνα και τα κινητά
µεταβάλλονται µέσω του αρµονιστή σε σχέση µε την πόλωση και το ενεργειακό τους
επίπεδο. Εδώ επιτυγχάνεται µια τιµή 8.000 µονάδων Bovis. Η τιµή αυτή είναι κάπως
µικρότερη σε σχέση µε τη γήινη ακτινοβολία, σηµαίνει όµως παρόλα αυτά µια ενισχυτική
επίδραση πάνω στον άνθρωπο, που υποστηρίζεται και από την θετική πόλωση της
ακτινοβολίας.
Ο παράγοντας χρόνος:
Η πλήρης δράση του αρµονιστή επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις ραδιαισθητικές µας
µετρήσεις µετά από 24 ώρες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα οι τιµές Bovis αυξάνονται
διαρκώς. Μετά παραµένουν σταθερές. Η πόλωση της γήινης ακτινοβολίας αντίθετα,
µεταβάλλεται µέσα σε 1 ώρα.
Παρατηρήσαµε, ότι εάν τοποθετήσει κανείς τον αρµονιστή όχι όπως περιγράφηκε
παραπάνω σε ένα ενεργειακά ουδέτερο σηµείο, αλλά πάνω στις ίδιες τις παθογόνες ζώνες,
τότε η επίδραση του διπλασιάζεται.
Συµπέρασµα :
Τα αποτελέσµατα της ραδιαισθητικής µας εξέτασης απέδειξαν ότι ο αρµονιστής Plocher
έχει µια πολύ θετική επίδραση σε χώρους που είναι επιβαρηµένοι µε παθογόνες ζώνες. Από
τη µια έχουµε αλλαγή της πόλωσης της ακτινοβολίας από αριστερόστροφη αρνητική σε
δεξιόστροφη θετική και από τη άλλη αύξηση του ενεργειακού επιπέδου στο χώρο. Έτσι
έχουµε µετατροπή των επιβλαβών για τον άνθρωπο ενεργειακών πεδίων σε θετικά,
ενισχυτικά και αναζωογονητικά ενεργειακά πεδία.
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