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Â 

Mojej konstrukcji Â³Ã³Â¿ko magnetyczne jest wykonane w oparciu o takie same proporcje, jakie zawiadujÂ± wieloma
formami Â¿ycia biologicznego. Proporcja zÂ³otego podziaÂ³u, znamionuje kontury, formy i ksztaÂ³ty wszystkich kamieni
Lapisu Lazuli, ktÃ³re sÂ± uÂ³oÂ¿one w pÂ³ycie magnetycznego Â³Ã³Â¿ka. RÃ³wnieÂ¿ magnesy staÂ³e, ktÃ³re sÂ±
umiejscowione w tej pÂ³ycie pokrywajÂ± siÃª z uÂ³oÂ¿eniem tych tak korzystnych dla zdrowia kamieni, potocznie
zwanych â€žkamieniami Bogaâ€• Ulokowane w ten sposÃ³b magnesy i kamienie lapisu lazuli, korzystnie odnoszÂ± siÃª
do istniejÂ±cych w biologii czÂ³owieka proporcji zÂ³otego podziaÂ³u, ktÃ³re determinujÂ± formÃª jego budowy. 
  Wolne przestrzenie istniejÂ±ce pomiÃªdzy formami uÂ³oÂ¿onymi z Lapisu lazuli sÂ± wypeÂ³nione kawaÂ³kami
bursztynem. PÂ³yta Â³Ã³Â¿ka magnetycznego jest uzbrojona w odpowiednio uÂ³oÂ¿one magnesy staÂ³e, natomiast
pod konstrukcjÂ± pÂ³yty znajdujÂ± siÃª przestrzenne bryÂ³y, ktÃ³rych konstrukcja odnosi siÃª do budowy krzemianu.
Na wierzchoÂ³kach form geometrycznych, ktÃ³re sÂ± skÂ³adowymi czÃªÂ¶ciami bryÂ³, sÂ± zamocowane magnesy
staÂ³e. Takie rozlokowanie magnesÃ³w staÂ³ych, ktÃ³re odwzorowuje charakter magnetyczny skaÂ³y krzemianowej i
odnosi siÃª do charakteru magnetycznego rÃ³Â¿nych mineraÂ³Ã³w, jest zbawienne dla zakÂ³Ã³conych pÃ³l
magnetycznych w komÃ³rkach organizmÃ³w biologicznych.
 
   
 Uzbrojone w magnesy staÂ³e bryÂ³y zbudowane na wzÃ³r ksztaÂ³tu krysztaÂ³Ã³w krzemianu, sÂ± wprowadzane w
ruch wirowy w obu kierunkach z rÃ³Â¿nymi szybkoÂ¶ciami. Pola magnetyczne emitowane przez magnesy nasycajÂ±
przestrzeÃ± w zakresie Â³Ã³Â¿ka magnetycznego w taki sposÃ³b, jak Â¿elazne wirujÂ±ce jÂ±dro planety nasyca
przestrzeÃ± Â¿ycia czÂ³owieka na ziemi. Magnesy staÂ³e emitujÂ± takie pola magnetyczne, ktÃ³re regenerujÂ±
zakÂ³Ã³cenia pÃ³Â³ magnetycznych istniejÂ±ce w komÃ³rkach a dokÂ³adnej w ich procesach chemicznych.
OddziaÂ³ywanie pola magnesÃ³w staÂ³ych na organizm biologiczny pozwala mu zachowaÃ¦ lub ponownie aktywowaÃ¦
pierwotne stany rozwoju, inaczej mÃ³wiÂ±c przywrÃ³ciÃ¦ naturalnÂ± formÃª Â¿ycia biologicznego komÃ³rki.
 
 W konstrukcji pÂ³yty Â³Ã³Â¿ka, sÂ± umiejscowione naturalne kamienie pÃ³Â³-szlachetne. KrysztaÂ³y te sÂ± tak
dobrane, by kamienie o odpowiednich kolorach umieszczone byÂ³y w miejscach odpowiadajÂ±cych centrom
energetycznym czÂ³owieka. PÂ³yta Â³Ã³Â¿ka magnetycznego jest podgrzewana w tym celu by uzyskaÃ¦ lepszÂ±
skutecznoÂ¶Ã¦ emisji czÂ±stek mineraÂ³Ã³w i bursztynu a dla czÂ³owieka, ktÃ³ry relaksuje siÃª na nim wytworzyÃ¦
przyjemna temperaturÃª. Korzystanie z zalet magnesÃ³w staÂ³ych i lapisu lazuli, pozwala czÂ³owiekowi odprÃªÂ¿yÃ¦
siÃª i uzyskaÃ¦ biologiczna sprawnoÂ¶Ã¦ przed podjÃªciem siÃª ciÃªÂ¿kich zadaÃ± na planie wysiÂ³ku fizycznego, lub
przed trudnym etapem w procesie leczenia, takim dla przykÂ³adu jak operacja.
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