
HAMONI® HARMONIZATOR: VISOKO UČINKOVITA 
ZAŠČITA PRED ELEKTROSMOGOM IN ZEMELJSKIMI 

SEVANJI

Visoko učinkovita zaščita pred elektrosmogom (mobilni 
telefoni, WLAN,…), zemeljskimi sevanji, podzemnimi  
vodnimi tokovi, okoljskim onesnaženjem.  
 
2-komponentna tehnologija: elektronska komponenta in 
komponenta fizikalnih lastnosti same naprave. 
 
Razvojni team: akademiki in strokovnjaki z dolgoletnimi 
izkušnjami v radiosteziji. 
 
Izkustvena poročila izkazujejo pomoč pri različnih, delno 
težkih in kroničnih obolenjih. 
 
Test srčnega utripa dokazuje: trajni stres je bil pri vseh 
testiranih osebah močno zmanjšan. 
 
Dva zdravilca sta z preizkušanjem ugotovila pozitivno  
učinkovanje. 
 
Močno povišanje zdravja celic in vsebnosti melatonina. 
 
Samo ena naprava varuje hišo površine do 500 m2. 
 
Brez napajanja in dodatnega vzdrževanja.

VISOKA STOPNJA ZMANJŠANJA  
UČINKA STRESA S TESTOM SRČNEGA UTRIPA
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Takšen trajni stres lahko sproži različna obolenja, kot je mot-
nja spanca (zelo pogosto), bolezni srca in motnje krvnega 
obtoka, depresije, demenco, tinitus (šumenje v ušesih), di-
abetes, prebavne motnje, neplodnost in tako dalje. Izjemno 
naraščajoča količina brezžičnega prenosa podatkov bo v pri-

hodnosti še povečala nevarni potencial.

HAMONI® HARMONIZATOR MOČNO ZMANJŠUJE  
VPLIVE OKOLJSKEGA ONESNAŽENJA TAKO, DA GA LAHKO 

LJUDJE IN ŽIVALI LAŽJE PRENAŠAJO.

Elektrosmog zaradi delovanja WLAN, mobilnih telefonov in 
drugih naprav, je danes prisoten vsepovsod in je največji vir 

škodljivega okoljskega stresa.

ELEKTROSMOG - POVZROČITELJ BOLEZNI

Meritve stresne obremenitve več testnih oseb so bile 
izvedene brez in z namestitvijo harmonizatorja  
Hamoni®: jasen rezultat: „Dejansko so se pokazala 
znatna znižanja stresnega indeksa pri vsakem testu in 
testni osebi z namestitvijo harmonizatorja Hamoni®” 

Vodja testiranja Udo Grundmann, nekdanji svet združenja za 
promocijo medicinskih vibracij.  

„Kjer se celo z uporabo 40 različnih homeopatskih zdra-
vilnih učinkovin, Bachovih cvetov itd. v povprečju dose-
že le 20% - 35% izboljšanje, doprinese harmonizator 
približno 80% energetsko izboljšanje! Izboljšanje v ob-
močju 80%, kot je z uporabo harmonizatorja Hamoni, je 
bilo pri testiranju zdravil možno izjemno redko doseči 
in le pri zelo majhnem številu pacientov na leto doživi-
mo ta čudež…“ Zdravilec Lothar Kappes iz Gifhorna  

Energetske izboljšave izbranih pacientov, merjene z  
NLS - diagnostičnim sistemom »Metascan«. Nadaljnji test  

zdravilca Stefana Mattauscha iz Nürnberga najdete na spletu. 

Več informacij o elektrosmogu in škodljivih zemeljskih sevanjih, 
ki povzročajo obolenja, najdete na naših spletnih straneh. NLS - DIAGNOZE IZKAZUJEJO  

VISOKO UČINKOVITOST:  
ZDRAVILEC GOVORI O „ČUDEŽU“ 


