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Ραδιαισθητική εξέταση του µενταγιόν e-smog
Κατά την ραδιαισθητική εξέταση του µενταγιόν e-smog του ROLAND PLOCHER
µπορέσαµε να διαπιστώσουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα :
Τα άτοµα που συµµετείχαν στην εξέταση τοποθετήθηκαν σε µια συνηθισµένη θέση εργασίας
µε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ο παράγοντας χρόνος:
Η επίδραση του µενταγιόν e-smog διαπιστώθηκε άµεσα µετά την τοποθέτηση του. ∆εν
διαπιστώθηκε κάποια καθυστέρηση πριν την πλήρη δράση του µενταγιόν.
Επίδραση στο ενεργειακό πεδίο του σώµατος:
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µας το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, η αύρα του,
σταθεροποιείται σε µορφή, µέγεθος και ενεργειακό επίπεδο, µέσω του µενταγιόν e-smog,
όταν ενταχθεί µέσα σε ένα πεδίο ηλεκτροµαγνητικής µόλυνσης. Σε ένα συγκριτικό τεστ
χωρίς µενταγιόν, η αύρα των ανθρώπων µειώθηκε και το ενεργειακό επίπεδο κατέβηκε κατά
2.000 µονάδες Bovis. Το ενεργειακό επίπεδο των ανθρώπων µε µενταγιόν σταθεροποιήθηκε
αντίθετα σε περίπου 8.000 µονάδες Bovis.
Επίδραση στην πόλωση της ακτινοβολίας:
Στον χώρο επίδρασης της αύρας του ανθρώπου µεταβάλλεται η πόλωση της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας – από αριστερόστροφη, εξασθενητική ακτινοβολία
προκύπτει µια δεξιόστροφη, αναζωογονητική ακτινοβολία.
Ασύρµατα τηλέφωνα και κινητά:
Εξετάζοντας την επίδραση σε ασύρµατα και κινητά τηλέφωνα, µπορέσαµε να διαπιστώσουµε
τις ίδιες επιδράσεις όπως στη θέση εργασίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η αύρα
σταθεροποιείται µέσω του µενταγιόν e-smog. Το ενεργειακό πεδίο των ανθρώπων
σταθεροποιήθηκε σε περίπου 8.000 µονάδες Bovis. Επίσης η πόλωση της ακτινοβολίας στο
χώρο της αύρας έγινε θετική (δεξιόστροφη).
Ανεκτικότητα σε παιδιά και βρέφη, καθώς και σε ανθρώπους σε ανάρρωση,
ασθενείς και ηλικιωµένους ανθρώπους.
Μέσω της σταθεροποιητικής και ενισχυτικής δράσης του, το µενταγιόν e-smog
ενδείκνυται από τη σκοπιά µας ιδιαίτερα για παιδιά και βρέφη, που συνήθως είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα σε επιβαρύνσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Το ίδιο ισχύει και για
ανθρώπους σε ανάρρωση, ασθενείς και ηλικιωµένους ανθρώπους.
Συµπέρασµα:
Το αποτέλεσµα της ραδιαισθητικής εξέτασης του µενταγιόν e-smog είναι ότι από τη µια
έχει µια σταθεροποιητική επίδραση στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο, την αύρα, και από την
άλλη µετατρέπει την αριστερόστροφη, εξασθενητική ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε µια
δεξιόστροφη, ενισχυτική ακτινοβολία. Και οι δυο αυτές επιδράσεις οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι ο κάτοχος του µενταγιόν e-smog δεν υφίσταται πλέον τις αρνητικές,
εξασθενητικές επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
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