A pure and natural way against radiation.

Eliminates 100% interference from phones

BLACK TOURMALINE IS VERY POWERFULL
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A pure and natural way against radiation.

BLACK TOURMALINE IS VERY POWERFULL

• Zwarte toermalijn staat al heel lang bekend als de remedie tegen straling van
welke soort dan ook. Al sinds de jaren 70 werden er stukken toermalijn bij de
eerste computers geplaatst en gebruikte de NASA het vaak. Er is zelfs een
verhaal dat toermalijn als ontstoorder en bron tegen radiatie is meegegaan op
de eerste reis naar de maan. Zwarte toermalijn staat er om bekend dat het
negatieve energie kan ombuigen naar positieve en dat is in deze tijd van vele
elektronische apparatuur en computers een goed hulpmiddel om zo min mogelijk straling op te lopen. Zelfs de eerste Philips radio’s bevatten een buisje met
toermalijn tegen de storingen.
• Toermalijn kun je op diverse manieren gebruiken. De beste is om een mooi
sterk stukje naast een bron van straling te plaatsen. (Laptop, computer, mobiele
telefoons, magnetron, flat screen etc. etc) dit zorgt dat de straling minder sterk
wordt en voor een groot gedeelte zal worden geabsorbeerd door de toermalijn.
Ook kun je toermalijn als beschermer aan een kettinkje dragen om zodoende je
lichaam tegen negatieve straling te beschermen,
• Toermalijn is verder geschikt tegen aardstraling, gewoon een mooi stuk in huis
zal de aardstraling verminderen. Toermalijn is ook goed bij haaruitval, bij
negatieve gedachtes en help fantastisch om te ontspannen en tot rust te komen.
Ook worden geestelijk blokkades makkelijker opgelost met toermalijn.
• Black tourmaline has long been known as the antidote to radiation of any kind.
Since the 70s there were pieces of tourmaline placed in the first computers and
NASA used it often. There is even a story that tourmaline as eliminator of radiation and as a source against radiation has gone along on the first trip to the
moon. Black tourmaline is known for changing negative energy into positive and
that is at this time of many electronic devices and computers a good tool to
minimize radiation.
• Tourmaline can be used in various ways. The best is to place a pretty strong
piece next to a source of radiation. (Laptop, computer, mobile phones, microwave, flat etc. etc), this ensures that the radiation will be less strong and will be
to a large extent absorbed by the tourmaline. You can wear also tourmaline as
protector on a chain to protect so your body from harmful radiation,
• Tourmaline is also suitable against earth radiation, it will simply reduce the
radiation by placing a beautiful piece of nature in your home. Tourmaline is also
good for hair loss, and negative thoughts and helps well to relax and unwind.
Also spiritual blockages are easily solved with tourmaline. Even the first Philips
radio’s had an tourmaline tube against interference.
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