MANUAL DE UTILIZARE
VITAL PROTECT HOME

INTRODUCERE
Holismul
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, termenul
„holism” înseamnă o concepţie care afirmă că întregul nu se
poate reduce la suma părţilor sale şi că, de fapt, există un factor
integrator al lumii, un principiu imaterial şi incognoscibil din
punctul de vedere al ştiinţei moderne. Cu alte cuvinte, holismul
afirmă că există un liant care leagă totul în Univers şi acest
suport care este baza a tot ce se manifestă e nemanifestat
(imaterial), este singurul capabil de conştiinţă, singurul capabil
să stabilească echilibrul în Univers. Altfel spus, acest punct de
vedere presupune existenţa unui suport nevăzut care poate
explica orice manifestare a Universului, adică o Conştiinţă Divină.
Poate că cea mai evidentă particularizare şi modul cel mai uşor
de a înţelege acest concept este domeniul medical. Subliniem
însă că acest punct de vedere face parte din toate domeniile
existenţei noastre, iar convingerea noastră este că, odată
acceptat, el creează posibilitatea ca o fiinţă umană să vadă
aceste implicaţii şi corelaţii holistice în orice domeniu şi ajută
fiinţa umană să atingă statutul său predestinat, statutul de OM.
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Alopatia pleacă de la ideea că sistemul uman este pur, lipsit de
microbi sau virusuri, şi în momentul când organismul uman vine
în contact cu o sursă de contaminare exterioară agenţii patogeni
pătrund în corp. Medicina alopată contracarează aceste agresiuni
folosind diverse chimicale (otrăvuri) care ucid agresorii. Cu alte
cuvinte, dacă apare un simptom într-o parte a corpului, aceasta
înseamnă din punctul de vedere al medicinei alopate o anumită
modificare chimică ce necesită o medicamentaţie adecvată
pentru a contracara efectele. Altfel spus, dacă, de exemplu, un
pacient are o durere de cap, medicul recomandă antinevralgic;
acelaşi medicament este recomandat oricărui pacient care are
o durere de cap, iar dacă apare o infecţie, medicul recomandă
antibiotic etc. Este evident că durerea de cap poate avea diverse
cauze la diferiţi pacienţi (răceală, foame, infecţie în corp, piatră
la bilă etc.). Tratamentul este însă acelaşi. Ne-am obişnuit atât de
mult cu acest sistem alopat încât atunci când cineva merge la
medic îi vorbeşte doar despre efecte: mă doare capul îngrozitor
sau am febră! Dar astea nu sunt boli! Mă doare în gât, am febră şi
medicul prescrie degajat un antibiotic!
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Adevărate otrăvuri
pentru organismul uman
O statistică realizată pe bolnavii care au ajuns să aibă boli foarte
grave, de pildă cancer, SIDA, Alzheimer, sifilis etc. şi care au
murit în urma acestor boli, a scos în evidenţă un aspect foarte
straniu – toţi aceşti pacienţi au avut un lung istoric de boli din
ce în ce mai grave, pe care le-au tratat alopat. De exemplu,
cineva a avut o simplă candidoză şi a tratat-o alopat, în timp a
făcut tricomonas pe care a tratat-o tot alopat, au apărut după
aceea herpes, papilom, toate tratate alopat, iar în final a apărut
sifilis sau cancer la prostată. Ceea ce arată clar că, de fapt, acest
mod de a privi lucrurile nu rezolvă problema, ci o aruncă la un
nivel mult mai profund şi mai greu de tratat. Aşa se explică de
ce toate remediile alopate au efecte secundare, chiar şi cele mai
banale, cum ar fi aspirina, iar cele mai puternice sunt, în realitate,
adevărate otrăvuri. Să nu mai vorbim despre vaccinuri, care
produc adevărate uragane distrugătoare la nivelul organismului
uman. Să luăm ca exemplu citostaticele, aşa-zisa chimioterapie
utilizată în tratamentul alopat al cancerului.
Toţi medicii oncologi care au prescris citostatice ştiu că ele sunt
nişte otrăvuri foarte puternice (unele dintre ele au şi fost folosite
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ca gaze de luptă în diferite războaie). Ele nu sunt un remediu, ci
o otravă biologic selectivă care omoară celulele cu o rată foarte
mare de reproducere, deci ucid atât celule canceroase, cât şi alte
celule, cum ar fi celulele din unghii, din păr şi mai ales globulele
albe, gardienii corpului fizic, care au o rată de reproducere foarte
mare. De aceea, înainte de a se face o doză de citostatic, medicul
face mai întâi leucograma altfel riscă să producă pacientului o
moarte rapidă. Orice medic alopat ştie că în momentul în care
un pacient face chimioterapie merge sigur spre moarte. Niciun
pacient nu rezistă la mai mult de 20 de doze complete de
citostatice. Deci tot ce poate spune un medic în acel moment este
că în cel mult doi ani pacientul sigur va muri (ritmul de refacere
a leucocitelor este de trei săptămâni – dozele de citostatice
se fac la aproximativ o lună distanţă). Există însă exemple de
pacienţi care au refuzat tratamentul cu chimioterapie şi au trăit
cu tumora în corp peste 20 de ani – cu alte cuvinte, speranţa de
viaţă este mai mare dacă refuzi chimioterapia.
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Ce nu se ştie...
… este partea financiară care se ascunde în spatele acestor
medicamente. O doză de citostatic costă aproape 1 000 de dolari,
acest aspect nu e transparent pentru că tratamentul este plătit
de casele de sănătate. Gândeşte-te că anual numai în Europa mor
aproximativ trei milioane de oameni care au urmat până la capăt
chimioterapia şi fă-ţi propria idee asupra imenselor interese
financiare care există în spatele tuturor acestor medicamente,
a doua ca profit în lume după industria armamentului. Asta a
ajuns de fapt medicina modernă, o afacere excelentă cu profituri
imense, iar medicii au devenit dealeri pentru marile concerne
farmaceutice.
De altfel, alopatia nici măcar nu îşi propune să vindece ceva şi
nici nu ar avea cum. Una dintre principalele ramuri studiate în
medicina contemporană este patologia, adică studiul bolilor.
Nu se vorbeşte nicăieri despre starea de sănătate, ci doar despre
studiul bolilor. Dar când vrei să devii milionar nu trebuie să
studiezi săracii, trebuie să vezi cum au făcut cei care au reuşit
să devină milionari. La fel, dacă vrei să ajungi campion, trebuie
să vezi cum au reuşit alţi campioni. Aşadar, din start medicina
alopată nu îşi propune o stare de sănătate, ci doar peticirea
sacului.
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Medicamentele utilizate de medicina alopată pot fi grupate
în şapte mari categorii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a
declarat: „Deoarece există doar şapte grupe de medicamente,
200 de tipuri de remedii ar cuprinde toată gama de efecte şi ar
fi de ajuns pentru a trata toate maladiile”. Cu peste 10 000 de
specialităţi existente în fiecare ţară membră a Uniunii Europene,
este exact ca şi cum am utiliza o bombă nucleară pentru a ucide
o muscă.
Medicina alopată a devenit ce este în momentul de faţă
din cauza categoriilor de medicamente puse la punct de
industria farmaceutică în ultimii 50 de ani. Cele şapte categorii,
reprezentând vârful de lance al medicinei alopate în combaterea
unui maximum de boli, sunt mândria acesteia, raţiunea de
a exista şi îi conferă perenitate. Fără aceste medicamente,
medicina alopată ar fi fost de mult îngropată spre beneficiul
medicinelor mai puţin agresive. Pentru asta, poate mulţumi
laboratoarelor farmaceutice, căci fără ele nu ar fi existat. Se
constată interdependenţa dintre medicii alopaţi şi potentaţii
din industria farmaceutică, unii neputând să trăiască fără ceilalţi.
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Aceste şapte categorii de medicamente sunt următoarele:
1) antibioticele;
2) antiinflamatoarele şi analgezicele;
3) antihipertensivele;
4) hipocolesterolemiantele;
5) antidepresivele şi tranchilizantele;
6) anticancerigenele;
7) vaccinurile, adică introducerea de antigeni în organism.
Aşa cum poţi constata, toate aceste medicamente sunt „anti”
ceva. Nimic nu este „pro”, în afară de tranchilizante; practic, nu
există un medicament care să îţi propună starea de sănătate.
Este aplicarea literă cu literă a teoriei lui Pasteur. În loc să lupte
pentru păstrarea integrităţii fizice şi mentale prin măsuri naturale
şi prin prescrierea de oligoelemente, vitamine, săruri minerale
etc., printr-o alimentaţie echilibrată şi sfaturi despre modul de
viaţă, medicina alopată aşteaptă producerea dezechilibrelor,
obligându-te să apelezi la ea pentru a ţi se prescrie unul dintre
medicamentele care figurează în cele şase categorii precizate
(şase, deoarece vaccinurile sunt prescrise cu titlu preventiv).
O afecţiune înseamnă că un intrus a pătruns în organism şi el
trebuie vânat. Mai degrabă magie decât medicină adevărată.
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Am putea compara medicul alopat cu un exorcist care, pentru a
face să dispară răul, utilizează formule abracadabrante şi tehnici
dintre cele mai energice: medicamente puternice, chimioterapie,
intervenţii chirurgicale radicale. Vrând să stăvilească răul, ajunge
să ucidă bolnavul.

Credință –
nu în medicamente, ci în forța vitală
O abordare holistică este complet diferită. Ea presupune din
start nu credinţa în medic şi medicamente, ci postulează că
există o inteligenţă armonizatoare (forţa vitală) în fiecare pacient
şi ea este singura capabilă să ştie care e cauza bolii, în cât timp
poate fi vindecată şi care e modalitatea prin care se restabileşte
echilibrul. Medicul nu ştie decât să recunoască simptomele
trezirii acestei forţe vitale, iar remediile sale nu sunt pentru a
contracara vreun efect, ci pentru a amplifica această forţă şi a
reinstaura starea de sănătate.
Odată trezită, forţa vitală elimină gunoiul (boala) spre periferie
şi tot ce trebuie să facă pacientul este să aibă răbdare şi să
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acţioneze în aceeaşi direcţie cu această forţă. De exemplu, o
boală psihică tratată în felul acesta se poate manifesta printr-o
simptomatică la nivelul plămânilor (de exemplu, un autism tratat
alopat se poate manifesta în primă instanţă ca o bronşită cronică
sau un astm sever) şi dacă atunci pacientul tratează efectele
care au apărut la plămâni (în termeni holistici această blocare a
efectelor se numeşte supresie), boala poate să se manifeste din
nou în plan psihic.
Trebuie să înţelegi că holismul, contrar altor abordări, presupune
credinţa în acel principiu imaterial şi incognoscibil, aşa cum
postulează Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, care din
punct de vedere ştiinţific (al ştiinţei moderne) este un aspect pur
subiectiv. Această abordare presupune şi foarte mult curaj, mai
ales în contextul gândirii moderne materialiste.
Practic, trebuie să te încrezi în inteligenţa nativă a acestei forţe.
De altfel, mintea umană nu poate controla decât un număr
limitat de procese în timp ce o mulţime de aspecte ies din sfera
conştientului. Cine se gândeşte cum se realizează digestia de
exemplu (cel puţin până citeşte această frază)? Sau cine este
conştient de modul în care se transferă oxigenul în sânge la
nivelul plămânilor? Toate aceste procese sunt controlate de
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această forţă vitală şi într-un mod perfect. Boala apare pentru că
noi nu lăsăm această forţă să îşi facă treaba aşa cum ar trebui şi
de multe ori lucrăm împotriva ei.
Această abordare holistică produce o transformare care este ca
o aruncare în gol, pentru că principiul pe care se bazează e unul
pur subiectiv. Trebuie să știm că forţa interioară care există în
fiecare dintre noi ne susţine şi caută să restabilească echilibrul
cu orice preţ.
Credem că facem şi realizăm lucruri măreţe, dar de fapt această
forţă de care noi nici măcar nu suntem conştienţi face totul,
trebuie doar să avem modestia de a îi recunoaşte meritele şi
detaşarea de a o lăsa liberă, acesta este adevăratul curaj.
Toate marile descoperiri ale lumii au fost făcute datorită acestei
forţe. Mendeleev a descoperit tabelul periodic al elementelor în
vis, Einstein a descoperit teoria relativităţii imaginându-şi într-o
stare de reverie cum ar fi să zbori călare pe o rază de lumină,
Edison spunea că toate ideile îi veneau când era într-o stare de
somn superficial, Tesla cădea în stări de reverie în care vedea
toate descoperirile sale, şi exemplele ar putea continua. Îţi dai
seama că, de fapt, toate aceste descoperiri au fost făcute de
oameni care au avut curajul să lase liberă această forţă.
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Scopul acestei forţe este să ne facă conştienţi, însă asta numai
dacă o lăsăm. Putem realiza că întreaga spiritualitate se bazează
şi constă în perceperea şi conştientizarea acestei forţe.

Sănătatea este strâns
legată de evoluția spirituală
În fapt, am subliniat modul de abordare holistică privind
sănătatea pentru că este strâns legată de spiritualitate. Dar ce
este spiritualitatea? Ce înseamnă a fi spiritual? (Punem această
întrebare pentru că starea de sănătate este strâns legată de
nivelul şi evoluţia spirituală şi dacă s-ar înţelege acest lucru la
nivel global, omenirea ar face un pas imens către armonie şi
pace.)
Dacă e să privim lucrurile din punctul de vedere al gândirii
creştine (toate tradiţiile autentice au acelaşi ţel final),
„Evanghelia lui Ioan” începe cu următoarea afirmaţie: „La
început a fost cuvântul şi cuvântul era Dumnezeu şi cuvântul
era cu Dumnezeu”. Deci la început nu exista nimic altceva decât
cuvântul, adică Dumnezeu, şi atunci din Dumnezeu (din acest
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Principiu Unic) s-a construit întreaga manifestare, pentru că nu
avea din ce altceva (pentru că la început nu exista decât El), astfel
întreaga manifestare este în fapt Dumnezeu manifestat, întregul
Univers este corpul ceresc al lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu
nu este doar un aspect nemanifestat, undeva în exterior, ci tot
ce există manifestat şi materia este tot Dumnezeu, pentru că
altceva nu exista la început şi nu există nici acum. Tot ce trebuie
să facă o fiinţă pentru a fi spirituală este să conştientizeze acest
aspect de prezenţă permanentă a lui Dumnezeu.
O abordare holistică presupune o formulare corectă a scopului
pentru că subconştientul nostru este cel care ne conduce pe căi
nebănuite către scop. O abordare holistică e monistă, pentru că
tot ce există este doar Dumnezeu. De altfel, medicinele holistice
autentice se mai numesc şi UNICISTE. Asta este, în fapt, cea
mai mare diferenţă dintre alopatie şi holism: alopatia impune
egotic şi arbitrar voinţa şi cunoaşterea din exterior, medicul ştie
cel mai bine şi prescrie o chimie care să anihileze tulburarea
apărută; holismul spune că orice perturbare a fiinţei este un
efort al „forţei vitale” (Principiul Unic) de a restabili echilibrul şi
tot ce trebuie să facă medicul este să observe direcţia către care
vrea să se ducă această „forţă vitală” şi să stimuleze sistemul să
evolueze spre acea direcţie pentru că aceea e calea corectă de
echilibru şi sănătate.
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Altfel spus, holismul este o „medicină” care crede şi are încredere
în acest Principiu Unic (Dumnezeu), alopatia nici măcar nu îşi
pune o astfel de problemă, medicul ştie tot.
Este relevant modul în care misticul austriac Jakob Lorber
(1800 – 1864) supranumit „scribul Domnului”, cel care ascultând
vocea interioară a scris o operă în peste 25 de volume, operă
despre care oamenii de ştiinţă spun că depăşeşte posibilităţile
unei minţi umane, priveşte vindecarea şi sănătatea (de fapt,
Lorber afirmă că toate scrierile sale îi sunt dictate de Iisus; la
40 de ani a auzit o voce interioară care i-a spus: „Ia-ţi pana şi
scrie”, şi această voce era a lui Iisus şi toate scrierile lui Lorber
sunt ca nişte îndemnuri adresate chiar de Iisus cititorilor):
„Din păcate, mulţi pacienţi au ajuns să moară astăzi din cauza
medicamentelor alopate care vindecă un rău, dar îl înlocuiesc
cu alte zece rele în corpul suferindului. Mai mult, noile boli
devin din ce în ce mai virulente, astfel că nu este de mirare că
durata de viaţă a oamenilor se află într-un declin accentuat,
devenind din ce în ce mai scurtă, lucru care nu poate decât să
îi slăbească şi mai mult pe urmaşii actualilor părinţi. Dacă acest
declin material ar continua, el ar conduce la dispariţia totală a
umanităţii; de aceea, din compasiune am preferat să iluminez
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câţiva oameni care au creat alte metode de vindecare care nu
distrug organismul material, influenţând mai degrabă sufletul. În
acest fel, trezind puterea sufletului, aceste remedii pot restaura
echilibrul organismului fizic. Această metodă de vindecare se
numeşte homeopatie (homeopatia este o medicină holistică –
n. r.) sau după cum prefer Eu să-i spun: «Arta vindecării cu
ajutorul sufletului». În acest caz, cel care efectuează vindecarea
este sufletul care e activat cu ajutorul unor agenţi în cantităţi
infinitezimale, ce ar deveni toxici în doze mari. Cum? Simplu, căci
în natura Mea nu există nimic dăunător”.
Toate cercetările şi aparatele pe care noi le realizăm sunt
direcţionate prin această prismă a integrării holistice şi a
dezvoltării şi amplificării acestei forţe pe care holismul o numeşte
forţă vitală. Ele sunt făcute să trezească şi să stimuleze această
forţă şi, cumva, faptul că ele restabilesc echilibrul şi produc
vindecări este o urmare firească. Toate aparatele gândite de noi
amplifică tendinţele naturale ale forţei vitale. Toate indicaţiile
legate de efectele curative sunt venite din practică, de la cei
care le-au utilizat. Noi nu putem să afirmăm că un dispozitiv
vindecă o boală sau alta, el urmăreşte să trezească forţa vitală.
Efectele care apar ţin în mare măsură de configuraţia mentală a
utilizatorului. Tot ce putem noi să spunem este că această forţă
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se trezeşte şi efectele care apar sunt eminamente benefice. Ele
produc mai ales o trezire spirituală a celui care le foloseşte şi,
evident, nu partea fizică este principiul activ al efectului curativ
pe care l-ar produce un dispozitiv, ci influenţele lui spirituale.
Mai mult, aceste aparate nu contravin cu niciun alt gen de
tratament (aici incluzând şi alopatia – deşi aceasta poate bloca
manifestarea multor efecte pozitive) şi pot fi folosite în paralel cu
orice tip de remediu.
Efectele acestor dispozitive sunt mult amplificate dacă cel care
le utilizează are un mod de viaţă sănătos şi o gândire corectă.
În acest sens, poţi accesa site-ul nostru pentru că acolo vom
publica frecvent materiale despre aceste aspecte.
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VITAL PROTECT HOME
Protejează și revitalizează
spațiul căminului tău
Știai că tulburările de somn sunt responsabile de...
• dublarea riscului de apariție a cancerului (în special la
femei);
• accelerarea proceselor de îmbătrânire (apariția ridurilor,
scăderea nivelului de energie, îngreunarea funcțiilor
vitale);
• instalarea depresiei (din nou, femeile sunt mai afectate);
• creșterea excesivă a poftei de carbohidrați (consumul
abuziv de alimente bogate în carbohidrați – cartofi,
cereale, prăjituri, biscuiți, chipsuri, gemuri – sunt printre
principalele cauze ale obezității și diabetului);
• înmulțirea bacteriilor dăunătoare și a ciupercilor (precum
candida);
• micșorarea speranței de viață?
Ţi se întâmplă des să te trezeşti obosit dimineața și să nu te
poţi concentra la serviciu din cauza stării de somnolență?
Oricât de mult ai dormi nu reuşeşti să îţi încarci bateriile
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la maximum şi de aceea ai nevoie de stimulente precum
cafeaua sau băuturile energizante (care agită organismul).
Acest fenomen afectează tot mai mulți oameni care trăiesc în
oraşe, mai ales în cele aglomerate. Cercetătorii admit că aceste
radiații electromagnetice artificiale pot provoca reacții asupra
persoanelor care au un sistem imunitar mai slab, iar o mare
parte dintre oamenii de ştiință corelează în mod direct aceste
afecțiuni cu păienjenişul de radiații care străbate spațiul casei:
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• radiațiile emise de cablurile electrice din pereți;
• emisiile telefoanelor mobile și ale celor fixe fără fir;
• undele transmise de tehnologiile wireless, undele radio și
tv;
• liniile de înaltă tensiune din cartierul unde locuieşti.
Acestea sunt principalele surse de emisii de radiaţii nocive de
care organismul uman este afectat.

Studii cu privire la gradul de nocivitate
a radiațiilor electromagnetice artificiale
Medicul american Beeker a realizat studii aprofundate şi a
concluzionat că multitudinea câmpurilor electromagnetice
artificiale care se întâlnesc într-un oraş dezvoltat (emiţătoare
radio şi TV, linii de înaltă tensiune, radiaţii ale aparatelor casnice,
cuptoare cu microunde, aparate TV, computere etc.) generează
un fel de zgomot electronic care afectează memoria, degradează
sistemul imunitar şi provoacă maladii cum ar fi cancerul sau
diverse tulburări mentale şi de comportament (depresie).
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Conform studiilor lui Beeker, victimele sinuciderilor trăiesc în
majoritatea cazurilor într-un mediu electromagnetic cu 22%
mai intens decât alte persoane. De asemenea, expunerea la
câmpuri electromagnetice puternice anihilează producerea
norepinefrinei (neurotransmiţător), fapt ce favorizează instalarea
depresiei. Numărul de accidente este cu 40% mai mare în zonele
supuse unor câmpuri electromagnetice intense.
În 1984, Dr. Wendell Winter de la Universitatea din Texas a
declarat că tumorile canceroase se dezvoltă de 600 de ori mai
repede când subiectul este supus la un câmp electromagnetic
de 50 – 60 Hz (frecvenţa liniilor electrice).

Protecția întregului cămin cu
VITAL PROTECT HOME
Echipa de cercetare în domeniul științelor de frontieră
AimGroup din România a studiat acest fenomen mai mulți ani
la rând și începând cu 1 august 2014 a adus pe piață tehnologia
VITAL PROTECT HOME pentru protecția și revitalizarea căminului
tău și pentru creșterea calității somnului în timpul nopții.
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De ce e bine să foloseşti
VITAL PROTECT HOME?
•
•
•
•
•

crește nivelul de energie și vitalitate cu până la 100%;
conferă o odihnă mai bună;
ajută organismul să se regenereze în timpul nopții;
dinamizează și întărește sistemul imunitar;
măreşte rezistenţa organismului la infecții, epidemii,
disfuncții cauzate de oboseală, stres, poluare;
• creşte puterea de concentrare în timpul zilei şi astfel îţi
sporeşte productivitatea;
• susţine funcționarea optimă a fiecărui organ.

Care sunt beneficiile unui somn sănătos?
• refacerea psihomentală completă;
• reglarea grelinei, hormon care stimulează apetitul
alimentar;
• secreţia melatoninei, hormon vital, antioxidant, care
întărește capacitatea organismului de autoapărare și
revitalizează sistemul endocrin;
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• secreţia colagenului și elastinei, substanțe organice care
ajută la reîntinerirea pielii;
• structurarea și asimilarea informațiilor primite în timpul
zilei;
• regenerarea celulară;
• îmbunătățirea funcțiilor cognitive;
• creșterea capacității de a lua decizii inspirate;
• dinamizarea vieții sexuale;
• refacerea resurselor de energie și optimism.

Ce înseamnă pentru tine
folosirea dispozitivului VITAL PROTECT HOME?
• somn profund regenerator în timpul nopții;
• mai multă vitalitate;
• întărirea sistemului imunitar și creşterea capacităţii
organismului tău de a lupta împotriva înmulțirii celulelor
anormale care conduc la dezvoltarea tumorilor.
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Cum funcționează
VITAL PROTECT HOME?
Ca și VITAL PROTECT, VITAL PROTECT HOME este construit pe
baza a două principii care cresc imunitatea organismelor vii la
radiaţiile nocive din mediul înconjurător.
Primul principiu se referă la existenţa unei frecvenţe
de rezonanţă care ne branşează la energiile vitalizante şi
binefăcătoare ale Pământului. Influenţa radiaţiilor liniilor
electrice asupra comportamentului şi funcţionării organismului
e atât de puternică încât atunci când s-a realizat un test în care li
s-a cerut subiecţilor să aleagă o notă muzicală, peste 95% dintre
europeni au ales nota SOL diez (aproximativ 50 Hz – frecvenţa
liniilor electrice europene) şi majoritatea americanilor au ales
nota SI (care este foarte aproape de frecvenţa reţelei americane
de 60 Hz).
Faptul că trăim pe o planetă care are o anumită dimensiune
a cavităţii Pământ – ionosferă face să existe o frecvenţă
de rezonanţă prin care preluăm energiile vitale telurice.
Această frecvenţă este denumită rezonanţa Schumann, după
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numele inginerului care a intuit-o pentru prima dată –
Otto Weber Schumann.
Nu se ştie încă ce reprezintă cu adevărat această frecvenţă.
Oamenii de ştiinţă susţin că frecvenţa de rezonanţă Schumann
este ritmul oscilator al câmpului magnetic al Pământului.
Adevărul e că oamenii sunt programaţi să trăiască în acest câmp
terestru care determină, de fapt, ceasul biologic al fiinţelor
născute pe Pământ. Acest lucru devine evident când se măsoară
frecvenţa de rezonanţă a creierului, deoarece acesta are tendinţa
nativă de a se fixa pe frecvenţa de rezonanţă Schumann şi de a
respinge câmpurile magnetice perturbatoare.
Studiile unuia dintre cei mai celebri cercetători în această
direcţie, Dr. Patrick Flanagan, au evidenţiat că întreaga geometrie
a corpului omenesc e construită ca submultiplu al lungimii de
undă a frecvenţei Schumann.
Experimentele pe care noi le-am efectuat au scos în evidenţă
că dacă în apropierea unei fiinţe umane există un generator pe
frecvenţa Schumann, creierul devine imun la radiaţiile nocive
din mediul înconjurător. Nu e vorba de un ecran protector în
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jurul fiinţei umane, ci pur şi simplu este o amplificare a legăturii
câmpului subtil al fiinţei cu câmpul vital al Pământului.
În clinica Swan din Tucson, SUA, Dr. Sheldon Deal a realizat un
experiment uluitor. Mai mulţi subiecţi au fost introduşi într-un
câmp electromagnetic nociv. La nivelul semnalelor bioelectrice
s-au constatat schimbări dramatice (EEG, EKG, GSR etc.). Apoi, fără
ca ei să ştie, a fost pornit un generator pe frecvenţa Schumann.
În mai puţin de două minute toţi parametrii monitorizaţi au
revenit la normal.
Această frecvenţă de rezonanţă e atât de importantă pentru
organismele vii, încât lipsa ei duce în scurt timp la boală. Astfel,
când primii astronauţi au revenit pe Pământ au avut probleme
de sănătate serioase, iar cercetătorii de la NASA au hotărât
instalarea de generatoare Schumann în toate navele spaţiale,
pentru a crea un mediu electromagnetic sănătos şi natural.
Al doilea principiu este o structură radiantă care generează
o stare de armonie şi echilibru la nivelul întregii fiinţe. Această
structură generează un vortex energetic care echilibrează
energiile de-a lungul coloanei şi asigură o purificare continuă
a câmpului subtil al fiinţei. Simpla prezenţă lângă un subiect
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a acestei structuri radiante produce o echilibrare a energiilor
vitale şi astfel organismul devine imun la influenţele radiante
nocive. Structura radiantă e alcătuită prin combinarea unor
spirale realizate din metale nobile şi a unei reţele de cristale şi
este utilizată ca antenă pentru a amplifica şi a transmite efectul
rezonanţei Schumann la nivelul întregului câmp al fiinţei.
VITAL PROTECT HOME este indicat atât celor care locuiesc
într-un oraş aproape de o staţie radio sau de o linie de înaltă
tensiune, celor care lucrează cu computere, telefoane mobile sau
orice fel de aparate electrice, cât şi celor care vor să beneficieze
de o stare de sănătate bună, să se însănătoşească rapid sau pur şi
simplu să se menţină în formă şi să beneficieze de toate şansele
pe care le oferă viaţa.

Raza de emisie
Dispozitivul emite pe frecvența 7,83 Hz (frecvența naturală
a Pământului), protejând pe o rază de zece metri împotriva
radiațiilor electromagnetice nocive pentru organismul uman.
28

Tehnologia VITAL PROTECT HOME oferă protecție 24 de ore
și ajută organismul să se regenereze la capacitate maximă în
timpul nopții, neutralizând factorii perturbatori care ne fură
energia făcându-ne să ne simțim obosiți.

Date tehnice
Dispozitivul are diametrul de şase centimetri și grosimea de opt
milimetri.
Baterie tip: CR2025 sau CR2032 (durata – aproximativ opt luni)
Este construit pe baza unui oscilator cu cuarț și a unor spirale
realizate din metale nobile și reţele de cristale.

Mod de utilizare
Aparatul trebuie amplasat într-o cameră, de preferat alta decât
cea în care se doarme, pentru că semnalul emis este puternic și
poate energiza organismul în preajma orei de somn.
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Aşa cum se observă în figura de mai jos, aparatul este extrem de
simplu de utilizat. Bateria se montează foarte uşor, deblocând
prin apăsare cu unghia zăvorul sertarului şi apoi culisându-l
spre exterior. Aşază bateria în sertar cu partea pozitivă (+) către
spatele aparatului şi apoi împinge la loc sertarul până face clic.
Aparatul are un consum redus de energie astfel încât bateriile
pot fi utilizate aproximativ opt luni.
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LED-ul se aprinde scurt la
un interval de aproximativ
zece secunde.

1
3

Apasă cheiţa pentru
deblocare din lateral
spre dreapta şi în acelaşi
timp trage uşor spre
exterior sertarul glisant.

2

Când LED-ul se aprinde scurt
de trei ori la fiecare zece
secunde înseamnă că bateria
se termină. Scoate-o uşor şi
înlocuieşte-o.

VITAL PROTECT HOME –
instrucţiuni de utilizare
Pe fața aparatului, în partea dreaptă, este amplasat un LED
roşu indicator care se aprinde scurt la un interval de circa zece
secunde. LED-ul este util doar pentru a indica funcționarea
aparatului și starea bateriei. La pornire, LED-ul clipește scurt de
trei ori și apoi aparatul intră în regim de lucru normal. LED-ul
se va aprinde scurt din aproximativ zece în zece secunde. Atât
timp cât bateria are un nivel satisfăcător, LED-ul se aprinde
intermitent. Când nivelul bateriei scade la un stadiu la care ar
trebui să schimbi bateria, LED-ul se aprinde scurt de câte două
ori la fiecare zece secunde. După acest moment ai timp suficient
să schimbi bateria. Dacă nu schimbi bateria când nivelul ei
devine critic, aparatul ar putea să înceteze să funcţioneze. Într-o
atare situaţie, LED-ul clipește scurt de trei ori la fiecare zece
secunde. Din acest moment, aparatul se poate opri oricând,
prin urmare bateria trebuie schimbată de urgență. Frecvenţa,
forma şi nivelul semnalului emis de aparat nu depind de nivelul
bateriei, acestea rămânând constante atât timp cât LED-ul se
aprinde. În momentul în care LED-ul s-a stins, se opreşte complet
funcţionarea aparatului.
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ATENȚIE!
VITAL PROTECT HOME emite pe o rază de zece
metri și are un semnal de trei ori mai puternic
decât VITAL PROTECT, de aceea nu este
indicată purtarea individuală a dispozitivului
VITAL PROTECT HOME. Acesta a fost creat pentru
amplasarea lui în casă. În cazul în care aparatul
VITAL PROTECT HOME este ținut mai mult timp
foarte aproape de corp se pot produce energizări
puternice și chiar insomnie sau vertij. Contactul
direct este indicat doar pentru VITAL PROTECT,
aparat conceput special pentru protejarea
organismului pe o rază de trei metri.
Principalele efecte resimțite cel mai rapid în urma utilizării
dispozitivului VITAL PROTECT HOME sunt:
• mai multă vitalitate;
• somn profund regenerator;
• îmbunătățirea semnificativă a stării de sănătate.
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Cine are nevoie de
VITAL PROTECT HOME?
În primul rând, avem nevoie de această tehnologie noi, cei care
locuim în orașe, mai ales în cele aglomerate. În al doilea rând,
femeile, copiii și persoanele în vârstă pentru că sunt cei mai
afectați de emisiile nocive de radiații electromagnetice întrucât
organismul lor este mai fragil.
Un somn sănătos înseamnă să ne protejăm împotriva tuturor
bolilor cauzate de oboseală. Studiile efectuate recent în acest
sens arată că odihna de calitate din timpul nopții are următoarele
beneficii:
• mai multă energie și focalizare în timpul zilei;
• întărirea sistemului imunitar;
• un aspect sănătos și tânăr al pielii (în timpul unui somn
odihnitor creierul secretă colagen și elastină, substanțe
organice care ajută la reîntinerirea pielii);
• dinamizarea vieții sexuale;
• o stare de spirit pozitivă;
• gândire clară, optimistă;
• rezistență sporită la stres și solicitare intelectuală;
• relații mai sănătoase cu cei din jur.
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ATENȚIE!
Folosirea dispozitivului VITAL PROTECT HOME
pentru revitalizarea locuinţei și îmbunătățirea
somnului nu trebuie să înlocuiască un stil de
viață echilibrat.
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VITAL PROTECT
pentru utilizare individuală
Pentru sporirea efectelor asupra organismului și a protecției
împotriva acțiunii radiațiilor electromagnetice, recomandăm
folosirea aparatului VITAL PROTECT pe timpul zilei.
VITAL PROTECT emite aceeași frecvență de 7,83 Hz, dar a fost
proiectat special pentru purtare individuală. Raza lui de protecție
este de trei metri, iar puterea semnalului a fost adaptată la
nevoile organismului, astfel încât să dinamizeze blând și natural
forța vitală.
Spre deosebire de VITAL PROTECT, VITAL PROTECT HOME a
fost gândit pentru protecția întregii case și emite un semnal de
trei ori mai puternic, de aceea efectele pe care le produce sunt
optime de la o distanță mai mare de organism. În cazul în care
persoana stă foarte aproape de aparatul VITAL PROTECT HOME
poate sesiza unele tulburări de somn sau agitație. De aceea,
VITAL PROTECT este ideal pentru folosirea personală.
Cel mai rapid efect pe care îl poţi simți când folosești VITAL
PROTECT este instalarea unei senzații de calm. Pe măsură ce
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organismul începe să rezoneze pe frecvența naturală de 7,83 Hz,
forța vitală se amplifică tot mai mult, astfel încât întreaga ființă
se acordează la fluxul benefic de armonie al Pământului. Purtând
VITAL PROTECT aproape de corp, eşti protejat de influența
nocivă a factorilor perturbatori din mediul înconjurător, te simți
tot mai energizat şi mai limpede în gândire, încep să se producă
procese subtile de vindecare şi întregul organism tinde să se
regenereze profund.
Această variantă portabilă este destinată folosirii cât mai aproape
de corp (într-un buzunar, în geantă sau la gât). Persoanele care
petrec multe ore în fața computerului pot pune VITAL PROTECT
pe birou. Pe timpul nopții poate fi aşezat sub pernă sau lângă
pat. Efectele se amplifică în timp şi sunt cumulative.

Mai multe informații despre folosirea
dispozitivului VITAL PROTECT poți afla
accesând site-ul www.aimgroup.ro
sau sunând la numerele de telefon
031 425 44 63/031 425 44 64.
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Sugestiile și părerea ta contează pentru noi!
Ne poți ajuta să răspundem mai bine nevoilor pe care le ai
dacă ne împărtășești experiențele tale și ne spui
ce ai observat de când folosești VITAL PROTECT HOME.
Scrie-ne sugestiile pe adresa de e-mail:
contact@aimgroup.ro
De asemenea, pentru informații suplimentare ne poți
contacta la numărul de telefon:
031 425 44 64

Echipa AimGroup îți mulțumește
pentru interesul și încrederea acordate!

