EMF SAFE CARD

Goed dat je zo bewust bezig bent en onze
EMF Safe Card gaat gebruiken om jezelf te
beschermen tegen niet-natuurlijke straling!

MEEST VOORKOMENDE
•
•
•
•

ERVARINGEN

Meer energie
Rustgevend gevoel
Betere, diepere slaap
Meer en helderder dromen

Meer weten over (niet-natuurlijke) straling
en de EMF Safe Card? Scan de QR-code en
beluister onze podcasts!

JOUW EERSTE MOMENT
MET DE EMF SAFE CARD
1.

Hou de kaart met beide handen vast en laat je vingers contact
maken met de metalen strips aan de boven- en onderkant van de
kaart (zie foto).

2.

Leg je handen ontspannen op je schoot of op tafel en sluit je ogen.

3.

Observeer gedurende een minuut wat je voelt. Bijvoorbeeld
tintelingen in vingers/handen en stromingen door de armen.

4.

Draai de kaart om en herhaal stap 1 t/m 3.

De kaart heeft een bereik van circa
3 meter om zich heen. Hoe dichter
je bij de kaart bent, hoe sterker
deze werkt. Varieer de afstand als
het oncomfortabel voelt.

Je kunt de kaart enkele minuten
onder of tegen een glas water
leggen om het water te helpen
structureren voordat het wordt
gedronken.

Elke zijde van de kaart heeft een
functie: de zijde met de lussen
werkt rustgevend, de zijde met de
pijlen werkt stimulerend. Richt de
gewenste kant naar je lichaam toe.

Houd de kaart 24 uur per dag
bij je voor het beste effect. Je
kunt eventueel het aantal uur
opbouwen wanneer je een te sterk
effect ervaart.

Elke gebruiker heeft een andere
voorkeur voor hoe hij/zij de kaart
bij zich draagt. Je zult vanzelf
merken wat voor jou het beste
voelt: bijv. in je broekzak of tas.

Plaats de kaart op het nachtkastje
met de rustgevende kant naar je
toe. Kun je niet slapen door teveel
energie? Leg de kaart dan in het
begin op ca. 5 meter afstand.

Ervaar rust en ontspanning door
de kaart met de rustgevende kant
(met lussen) richting je hart te
houden terwijl je vingers contact
maken met de metalen strips.

Baby’s en kinderen kunnen rustiger
worden en in balans komen door de
kaart. Dit geldt overigens ook voor
huisdieren en zelfs planten merken
het effect!

