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Maszyna magnetyczna 
 Â Â Â Â Â  Â¯ycie powstaÂ³o i rozwija siÃª w ziemskim Â¶rodowisku magnetycznym.
 CzÂ³owiek nie jest wyodrÃªbniony z tego Â¶rodowiska, pozostaje pod jego wpÂ³ywem i sam emituje promieniowanie
elektromagnetyczne zwane polem biologicznym lub biopolem.
 Â Â Â  
 Â Â Â  Wynika to z tego, Â¿e na poziomie komÃ³rkowym na powierzchni rozmaitych tkanek i narzÂ±dÃ³w nieustannie
zmieniajÂ± siÃª potencjaÂ³y elektryczne i skutkiem tego procesu nastÃªpuje emisja pola elektromagnetycznego,
charakterystyczna swojÂ± czÃªstotliwoÂ¶ciÂ± dla poszczegÃ³lnych narzÂ±dÃ³w. PotencjaÂ³ i czÃªstotliwoÂ¶Ã¦ tego
pola zmienia siÃª pod wpÂ³ywem stanÃ³w emocjonalnych i chorobowych. Dodatkowo destruktywny wpÂ³yw na stan
kondycyjny komÃ³rek biologicznych majÂ± zmiany w naturalnym, ziemskim Â¶rodowisku magnetycznym, ktÃ³re wynika
z dziaÂ³alnoÂ¶ci czÂ³owieka. Ta destrukcyjna dziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ czÂ³owieka objawia siÃª w zakresie budowy rozmaitych
stacji radiowo telewizyjnych, przekaÂ¼nikowych, komunikacji komÃ³rkowej, linii wysokiego napiÃªcia itp. W takim
otoczeniu zdrowie czÂ³owieka jest zagroÂ¿one, zwÂ³aszcza, Â¿e nasycenie Â¶rodowiska magnetycznego
niebezpiecznymi dla zdrowia czÂ³owieka polami elektromagnetycznymi nie ma koÃ±ca. Â Â Â Â  Dla celÃ³w
terapeutycznych istnieje wiele skonstruowanych urzÂ±dzeÃ±, ktÃ³re przywracajÂ± rÃ³wnowagÃª magnetycznÂ±
komÃ³rek naszego organizmu. DoskonaÂ³ym urzÂ±dzeniem, ktÃ³re moÂ¿e przywracaÃ¦ zakÂ³Ã³cony stan naturalnego
magnetyzmu biopola w szczegÃ³lnoÂ¶ci w obszarach najbardziej rozrzedzonych, w ktÃ³rych sÂ± zapisane struktury
Â¶wiadomoÂ¶ci, jest pokazana na zdjÃªciu konstrukcja. Jest to jedyne tego typu urzÂ±dzenie na Â¶wiecie, ktÃ³re
odpowiada przestrzeni magnetycznej wszechÂ¶wiata, planety i komÃ³rki biologicznej. WiÃªkszoÂ¶Ã¦, jeÂ¿eli nie
wszystkie istniejÂ±ce na ziemi konstrukcje i budowle sÂ± oparte na rozwiÂ±zaniach gdzie podstawÂ± jest kÂ±t prosty.
ZbiÃ³r materii uformowany w taki sposÃ³b, Â¿e jej zagÃªszczenie (Â¶ciany domÃ³w) we wzajemnym poÂ³oÂ¿eniu
tworzÂ± kÂ±ty proste, odchyla bieguny pÃ³l magnetycznych w komÃ³rkach biologicznych. W komÃ³rkach trwale
poddawanym takim zakÂ³Ã³ceniom z czasem dochodzi do zmian w przebiegu procesÃ³w chemicznych, ktÃ³re sÂ±
najwaÂ¿niejsze dla prawidÂ³owego Â¿ycia komÃ³rki i organizmu. Â Â Â  StaÂ³e pola magnetyczne sÂ± w stanie
przywracaÃ¦ stany fizyczne procesÃ³w chemicznych do takich konfiguracji, ktÃ³re sÂ± zgodne z ewolucjÂ± materii
biologicznej. Przestrzenna konstrukcja tej maszyny magnetycznej, emituje staÂ³e pola magnetyczne, ktÃ³re sÂ±
rozlokowane na wierzchoÂ³kach kaÂ¿dej bryÂ³y krystalicznej tworzÂ±cej konstrukcjÃª maszyny. PrzenikajÂ±ce
przestrzeÃ± konstrukcji strumienie kolorowego Â¶wiatÂ³a, tworzÂ± wokoÂ³o imitacjÃª ruchu form geometrycznych,
stwarzajÂ±c wraÂ¿enie kolorowej geometrycznej gÂ³Ãªbi. DÂ¼wiÃªk jest trzecim efektem, ktÃ³ry podczas obrotÃ³w
maszyny krystalicznej uzupeÂ³nia wraÂ¿enia wzrokowe i daje peÂ³niÃª komfortu. W zaleÂ¿noÂ¶ci od siÂ³y magnesÃ³w
zainstalowanych na wierzchoÂ³kach bryÂ³, maszyna moÂ¿e odpowiednio gÂ³Ãªboko relaksowaÃ¦ biopola czÂ³owieka.
Taki relaks swojÂ± skutecznoÂ¶Ã¦ zawdziÃªcza formom geometrycznym bryÂ³ czworoÂ¶cianÃ³w regularnych, ktÃ³re
skÂ³adajÂ± siÃª na konstrukcjÃª maszyny. Taka przestrzeÃ± geometryczna jest odwzorowaniem pierwotnego
Â¼rÃ³dÂ³a geometrii w procesie ewolucji materii. 
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