”Poznejte novou sílu a energii
vstupující do života”

Hádanka: Co má velikost hlavičky špendlíku a rotuje to
kolem golfového míčku rychlostí světla2, ve vzdálenosti
540 m?

Tento materiál patří Bionic Band Czech a jeho lokálním distributorům.
Zjistit více informací a najít svého lokálního distributora můžete na www.Bionicband.cz
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Co je Bionic Band™?
Bionic Band™ je revoluční produkt který ohromí svět!
Bionic Band™ se zakládá na faktu, že jsme tvořeni z energie. To může znít tak trochu zvláštně, protože západní
medicína se zakládá na chemii. Když něco není v pořádku s tělem, bude se proto léčba pochopitelně zakládat na
vložení dalších chemických sloučenin do tělesného systému. Ale pak je však zcela opomenut základní a nejmenší
stavební kámen našeho těla a tím je atom. Atomy se skládají z protonů a neutronů, které tvoří atomové jádro, a
elektronů, které obíhají kolem tohoto jádra.
Atomy jsou tak malé, že v prostoru velikosti špendlíkové
hlavičky by bylo místo pro 60 000 000 000 000 000 000
atomů. A kdybyste mohli zvětšit jádro atomu na velikost
golfového míčku, pak by elektrony byly menší než
hlavička špendlíku a ve vzdálenosti 540 m by
obíhaly kolem tohoto míčku rychlostí světla
na druhou.
Většina prostoru atomu je proto prázdná.
V podstatě jádro je zhruba 10 000 krát
menší než celý atom.

E=MC2 - Energie
Albert Einstein měl teorii; E=MC2. Ta matematicky popisuje,
že hmota není nic více než forma energie a že všechny
energie vibrují. E = MC2. To znamená, že energie (E) se
rovná hmotnosti (M) násobené rychlostí světla na druhou
(elektrony, C2). Nebo také hmotnost násobená rychlostí
světla na druhou se rovná energii. Naše tělo má hmotnost a tudíž jsme
tvořeni z energie.

Obíhající
elektrony
se záporným
nábojem
Jádro obsahuje
pozitivní protony a
neutrální neutrony

Bionic Band způsobí to, že vaše energie vibruje způsobem, jakým má.

Neutrony
Protony

Když tyto elektrony obíhají kolem jádra (rychlostí světla),
tak generují energii a každý atom má svou specifickou
frekvenci. Atomy, které mají stejnou frekvenci, se spojují
dohromady a vytvářejí společenství bilionů atomů, které
se nazývají buňka. Svalová buňka, buňka sítnice, buňka
vlasového kořínku apod.
Buňky se pak spojují s jinými podobnými buňkami
a vytvářejí společenství, které již v této fázi
můžeme sami pozorovat - svaly, kosti, mozek,
orgány apod.
Výzkum v této oblasti se nazývá kvantová
fyzika, která je moderní vědou a která
radikálně změní medicínu a naše vědění
ohledně lidské bytosti.

Buňka jater a játra

Čím blíže jsme k horní úrovni (muž/žena), tím jasnější jsou příznaky a tím rychleji pocítíte efekt „pomoci“. Když
je vaše nerovnováha v nižších úrovních na pyramidě, pak jsou příznaky méně patrné (malátnost, bolest, ztráta
energie, vyčerpání atd.).
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Pokládáme-li za základ našeho těla chemické sloučeniny, pak neuvažujeme základní fakt, že tyto sloučeniny jsou
produkovány buňkami a naopak buňky jsou výsledkem energetických vibrací o určité frekvenci. Tyto vibrace
formují buňku a ta teprve poté může produkovat chemické sloučeniny (jako jsou např. insulin, kortizol).
Jsme tvořeni z energie.
Kde je energie, tam existuje energetická nerovnováha.
Kde je elektřina, tam je také energie, která může být v nerovnováze.
Elektromagnetické pole (EMP), stres v různých podobách, chemikálie atd.,
mohou způsobit velký zmatek v našem těle. Vznikne chaos mezi energiemi,
tzv. „energetická nerovnováha”.

Energetická nerovnováha
Kde je elektřina, tam je také energie, která může být v nerovnováze. Elektromagnetické pole (EMP), stres v
různých podobách, chemikálie atd., mohou způsobit velký zmatek v našem těle. Vznikne chaos mezi energiemi,
tzv. „energetická nerovnováha”. Frekvence mobilního telefonu je velmi odlišná od naší tělesné frekvence. Bohužel
máme příliš mnoho mobilních telefonů v našem okolí. Všechny tyto odlišné frekvence prostupují našimi atomy a
způsobují úplnou nerovnováhu. Paralelou jsou například radiové frekvence. Jestliže byste naladily všechny tyto
frekvence najednou, způsobilo by to totální zmatek a náš mozek by musel pracovat na plnou kapacitu. Náš mozek
potřebuje pro své fungování obrovské množství energie a když pracuje na vysoké frekvenci, potřebuje více energie
a právě o tu ochudí zbytek těla.
Bionic Band je naprogramován na určitou frekvenci (7-9 Hz).
Když se jeho kov dotkne kůže, mozek se přizpůsobí této
frekvenci.
Náš mozek má své vlny: Delta, Théta, Alfa a Beta. V hlubokém
spánku používá vlny Delta (0.5-4 Hz). Théta vlny (4-8 Hz) jsou
aktivní když spíme a když jsme bdělí, používá převážně vlny
Alfa (okolo 8-13 Hz). Vlny Beta (13-30 Hz) mozek používá když
se soustředíme či potřebujeme podat výkon, nebo také ve
stresu. Náš normální stav je 13-14 Hz. Bionic Band je
programován na 7-9 Hz. To znamená, že mozek přijme tuto
frekvenci, která na rozdíl od ostatních vyžaduje nejméně
energie. Získáme tak širokou a stabilní základnu, která nám
poskytne větší schopnost ustát externí ohrožení a zdravý
imunitní systém. Nyní bude vaše tělo schopno přidělit energii
vlastnímu léčení, zlepší spánek, získá více extra energie, zvětší
sílu, rovnováhu a vytrvalost. Je to jako kdybyste naladili jen
jednu rádiovou stanici dle vašeho výběru. Jakmile máte tuto
jedinou frekvenci naladěnou, ostatní frekvence z okolí na vás přestanou mít vliv. Hlavním důvodem, proč právě
pro tuto frekvence (7-9 Hz) tělo potřebuje nejméně energie je ten, že je to frekvence planety Země (7,84 Hz pro
upřesnění). Uvědomte si, že naše tělo se vyvíjelo miliony let do současné podoby a je uzpůsobeno právě pro tuto
frekvenci. A z důvodu nošení bot, které izolují a člověkem uměle vytvořených frekvencí vznikne tato nerovnováha
a energetický zmatek.
Když nosíte Bionic Band™, máte jedinou frekvenci (7-9 Hz) a jen tu, ne jiné, začne tělo „poslouchat“. EMP,
mobilní telefony, počítače, WIFI atd. na vás přestanou mít vliv.

“Když věříte pouze tomu co vidíte, pak jste limitováni tím, co je na povrchu. Když věříte
jen tomu co vidíte, proč tedy platíte účet za elektriku?“ Dr Wayne Dyer

Adresa:
Bionic Band Czech
Na Květnici 5
140 00, PRAHA 4
Česká Republika

Komunikace
Tel: +420 - 777255446
Website: www.Bionicband.cz
E-mail: info@Bionicband.cz

Bionic Band ID:
246941

IČO:
6017 4382

DIČ:
CZ7401020165

Energie, kterou generují elektrony (sub atomy), je nevyvážená či disharmonická. Jak bylo dokázáno, elektrické
přístroje, mobilní telefony, počítače atd., způsobují malátnost, ztrátu energie nebo ztrátu rovnováhy a někdy také
bolest a melancholii (pocit smutku).
Všichni bychom se rádi uchránili před elektromagnetickým zářením. Bionic Band™ vám to umožní po celý čas
nošení a také začnete cítit větší sílu, stabilitu a energii.
Energetickou nerovnováhu bychom také mohli přirovnat k symfonickému
orchestru kde každý hudebník hraje na svůj nástroj sice dokonale, ale každý
začal v jinou dobu a hraje jinou melodii. Budou zcela nesladěni!
Takový koncert by se nedal poslouchat a zněl by příšerně. Ale když se objeví
dirigent začne převládat harmonie. Po chvilce se všechny nástroje a zvuky
vyladí a zharmonizují a zrodí se ty nejkrásnější tóny. Hudba je nyní
harmonická a vyvážená. A to je přesně to, co dělá Bionic Band™ na
sub-atomární úrovni; způsobí, aby protony rotovali ve stejném směru a byly
tak synchronizované. Nyní budete mít perfektní rovnováhu ve svém těle.
Bionic Band™ obsahuje malý kousek chirurgické
oceli která byla „naprogramovaná“ tak, že všechny protony v něm rotují stejným
směrem. Takto upravený materiál komunikuje svými seřazenými protony tento nový
stav našemu tělu, které to okamžitě rozpozná a zlepšuje se.
Protony v těle se také seřadí a začnou komunikovat a společně spolupracovat. Tato
buněčná týmová práce je tím důvodem proč docílíme takové okamžité fyzické změny.
Funguje to jako taková „ladička“ pro tělo. Důvodem, proč tělo reaguje na tuto nově
zavedenou frekvenci tak dramaticky rychle je to, že je to frekvence tělu přirozená. Svým
způsobem to funguje něco jako ten dirigent, který „sladí a harmonizuje“ celý orchestr.
Tato okamžitá reakce se projeví v podobě větší síly, rovnováhy a energie!
To, co dělá Bionic Band™ tak odlišným je nová patentovaná technologie „Proton Alignment Resonance
Technology™“ (P.A.R.T), která dokáže seřadit protony v jádru základních minerálů (kov, sklo a další) na
subatomární (menší než atom) úrovni.
Jakmile tento „otisknutý“ materiál přijde do styku s tělem složeným převážně z tekutin (lidské tělo obsahuje
kolem 70% vody), všechny protony pak napodobí protony otisknutého materiálu. To způsobí, že všechny protony
v každé buňce v těle se seřadí a začnou komunikovat a pracovat společně. Tato týmová práce na buněčné úrovni je
tím důvodem, proč jednoznačně pocítíte takové okamžité a dramatické fyzické změny v síle, rovnováze a
energii. Pro přirovnání by se dalo říci, že to funguje jako „ladička“ pro tělo, kterou nosíte a která vysílá
tělu specifickou frekvenci. Tělo začne „vibrovat“ stejnou frekvencí, protože je to frekvence našemu
tělu přirozená. Bez Bionic Band™ by buňky v těle vibrovaly tisíci různými frekvencemi, které jsou
všude v prostoru kolem nás. Nezapomeňte, naše buňky obsahují biliony atomů…

Jak to pomáhá tělu?
Jen si představte, že máte triliony protonů ve svém těle, které jsou neustále bombardovány
tisíci různými frekvencemi. Tyto frekvence (člověkem vytvořené umělé elektromagnetické
záření) pocházejí z věcí, jako jsou mobilní telefony, vedení vysokého napětí, rádio a TV,
počítače a monitory, zkrátka cokoliv, co zapojíte do zásuvky. Tyto frekvence způsobují, že
protony ve vašem těle začnou resonovat (vibrovat) a napodobovat všechny tyto externí
frekvence. Když buňky a protony ve vašem těle rezonují všemi těmito různými frekvencemi,
kterých mohou být až miliony, stanete se slabými a tělo bude v nerovnováze. Koordinace, rovnováha a síla je tou
první věcí, kterou ihned pocítíte, když si navléknete Bionic Band™, který jakoby přepíše všechny jiné frekvence a
seřadí vaše protony v těle, které pak začnou pracovat jako jeden tým.
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Čínská filozofie
Každý, kdo nosí Bionic Band tak činí z různých důvodů. Někteří kvůli ohlasům zákazníků,
kteří pocítili úlevu od bolesti. Jak je to možné?
Tradiční Čínská medicína (TČM) přirovnává lidské tělo k vysoce složitému elektrickému
obvodu. A stejně tak jako kterýkoliv jiný elektrický obvod, musí být naše tělo udržováno
v dobrém stavu, aby mohlo správně a efektivně fungovat. A když se některý z obvodů našeho
těla porouchá, následuje bolest, slabost a nemoc. Jedním z hlavních domněnek TČM je to, že
zdraví je dosaženo tím, že se udržuje tělo ve „vyrovnaném stavu“ (jin – jang) a že nemoci jsou
způsobené vnitřní nerovnováhou. Tato nerovnováha vede k zablokování toků energie podél drah, které se nazývají
meridiány. Takto například funguje akupunktura, která využívá poznatků o těchto drahách a pomocí stimulace
určitých bodů na těle, vedoucích podél těchto drah, uvádí tělo opět do své přirozené rovnováhy.
Když použijete Bionic Band™, vytvoříte stejnou rovnováhu v těle a energetické dráhy (obvody) se opět obnoví,
protože se sladí protony v těle a nastane „týmová práce buněk“. To vše bez potřeby TČM!
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Právě naopak! V podstatě je to velice jednoduché a abyste tomu
uvěřili, tak se musíte sami přesvědčit na vlastní oči…

”Neexistují žádné nevyléčitelné nemoci, pouze nevyléčitelní lidé”
Bernie Segal

Někteří slavní uživatelé Bionic Band™:

Terrence Tramell
Stříbro- WC 09

Arizona Cardinals
Runnersup Super Bowl 09

Brigitte Foster-Hylton, zlato WC 09
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Kerron Clement
Zlato WC 09

Blanka Vlasic
Zlato WC 07 & 09

Bershaw Jackson
bronz WC 09

Dwight Phillips
Zlato WC 09
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Staňte se distributorem!
Bionic Band Česká republika nyní hledá distributory pro tento skvělý produkt!
Jakmile někdo vidí demonstraci Bionic Band™, chce ho mít. Většina lidí chápe
důležitost zdraví a harmonie ve svém životě na všech úrovní. Staňte se také
součástí týmu Bionic Band Česko ještě dnes! Existuje mnoho důvodů proč být
aktivní právě s námi.
Zde jsou některé z nich:
- Bezkonkurenční a nadčasový produkt!
- Každý se může okamžitě přesvědčit o jeho funkčnosti!
- Pomůžete vašim blízkým a lidem zdravotně a posunete je na zcela novou úroveň zdraví!
- Můžete pracovat kdekoliv na planetě!
- Při demonstrování jste jako kouzelník (zažijete velkou zábavu, když vidíte ten údiv)!
- Zákazníci vám sami dále prodávají (Protože je tak neuvěřitelně funkční a rádi ho ukazují)
Jste-li právě tím, kdo hledá neopakovatelnou příležitost a je ochoten tvrdě pracovat na projektech, které
mají smysl a které lidem přináší pozitivní změnu v životě, pak jste více než vítáni!
Jste-li tím, kdo je pouze motivován vyděláváním peněz bez ohledu jakým způsobem, pak si raději
hledejte práci jinde.
Abyste se stali distributorem, udělejte následující:
1, Běžte na stránky www.czech.bionicband.com (zde není zapotřebí vyplňovat ID) nebo na
www.bionicband.com (zde budete potřebovat ID 246941)
2, Klikněte na „Join and save“ (česky – připojte se a šetřte)
4, Vyplňte potřebné kolonky (budete-li mít dotazy, neváhejte mě kontaktovat)
Zažijte harmonii a novou úroveň zdraví!
David Kaliberka, Bionic Band™ Czech
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