Brugsanvisning for Syvstjernen - Det lille Univers - Håndfremstillet - 33 års tilbud

I 1985 hvor pyramider stadig var en dille, skabtes Syvstjernen som snart via medier og tv indtog scenen i Danmark. Syvstjernen overrasker,
idet op mod 9 ud af 10 med hænderne kan mærke dens kraftfelt. Hundredevis af udtalelser og undersøgelser peger på virkninger udover
placebo og tro. Med dens fuldendte symbolsammensætning modtages universets 7 livsenergier - grundlæggende for menneskets energifelt.
30 års erfaring og dybere indsigt i Universets gåder har ført til udviklingen af denne 30 års udgave, mere perfekt end nogensinde.
Krystalliseringstests viser desuden at Syvstjernen tilfører stærke positive vibrationer som informationsvand og Grander vand.

Den originale Syvstjerne siden 1985 - håndfremstillet i to praktiske udgaver
Med den perfekte balancerede symbolik og nøjagtighed skabes "magien" som aldrig før i det nye 2015 30 års jubilæum design. Man siger at
troen flytter bjerge, men vi anbefaler at man ikke tror, og bare bruger Syvstjernen flittigt, og lader den naturlige energi virke så godt den kan.
Virkningen beror på en billeddannende effekt og er veldokumenteret og har med tre årtiers erfaring kun vist sig at være positiv. Men det skal
lige nævnes at den skaber en form for transformation og healing, hvorfor en tilvænning eller restitutions-periode på en nat eller et par dage,
kan opleves.

Stor Syvstjerne - håndstørrelse - 10 cm
•Universel Antenne •Magisk spejl effekt •Styrker og renser det naturlige energiflow i kroppen •Bær den i en lomme - læg den under
hovedpuden •Fænomenalt healings værktøj •Rigtig mange, både mennesker og dyr, kan straks mærke energier omkring takkerne
•Vitaliserer mad og drikkevarer
Håndfremstillet i krystalklar akryl, præget med en urgammel aktiv universel symbolik på bagsiden i et særligt spejlfolie metal lag. Alt i
hudvenlige og børnevenlige materialer. Tåler mildere afvaskning.
Holdbarhed er fra måneder til rigtig mange år
Testet til at holde årevis ved dagligt brug. Syvstjernen er ment som et pris-overkommeligt produkt for alle, snarere end et ædelt smykke. Det
holder rigtig mange år, men forvent ikke det holder evigt.

Lille Syvstjerne - halssmykke - 3 cm
•Universel Antenne •Magiske reflektioner •Styrker og opfrisker det naturlige energiflow i kroppen •Bær den døgnet rundt for max udbytte •
Et perfekt sundhedssymbol • Rigtig mange, både mennesker og dyr, kan straks mærke energier omkring takkerne •Kan vitalisere mad og
drikke
Fremstillet i krystalklar akryl, præget med en urgammel aktiv universel symbolik på bagsiden i et særligt spejlfolie metal lag. Alt i hudvenlige
materialer. Tåler lettere afvaskning. Snøren er af kunststof-metal med variabel hægte.
Holdbarhed er fra måneder til rigtig mange år
Skal Smykket holde længst muligt, så undgå længerevarende direkte hudkontakt ved at bære den udenpå tøjet. Afvask kun med mild sæbe,
helst uden. Syvstjernen er ment som et håndlavet pris-overkommeligt produkt for alle. Den "forsølvede" lukke falmer med tiden, hvilket
måske kan værdsættes som patinering og forædlet look.

Syvstjernen er design, kunsthåndværk og research af Jørgen A. Jacobsen siden 1984
Foto: P:M. 2013

Syvstjernen håndfremstilles i eget hus efter en kompliceret opskrift hvor mange enheder må kasseres. Kun 1. sortering sælges.
Vores senere undersøgelser tyder på, at Syvstjernen kan have en virkning på kredsløbet via hjertet. Prøv af spore fremgang med med
med vores Sundhedstjek gadgets. Daglige og ugentlige tjek med f.eks. pulsoximeter eller vores syre-base lyntest, kan afsløre fremgang.
Skriv tallene ned og sammenlign hen ad vejen.
Syvstjernens designer, laboratorie, elektronik og kinesiologi-uddannede Jørgen. A. Jacobsen (undertegnede), skabte Syvstjernen i 1985.
I 2011 redesignede jeg den (link til vejledning). November 2015 fik den igen et ordentligt ansigtsløft i nyt design og bedre materialer, 30 års
jubilæumsudgave. Syvstjernen kan forklares som en lille udgave af Universet, en antenne i kraft af at dens symbolik der skaber en universel
magnetisk reference til styrkelse af kroppens levende matrix. Det kan være svært at tro at en samling symboler kan have nogen virkning
andet end troen. Men det har altid være kendt, at dens energier kan mærkes med en hånd, selv af skeptikere, og mange effekter har
overrasket. Derfor kunne det tyde på at der er virkninger udover placebo.

Syvstjernen
har
været
genstand
for
megen
megen positiv presseomtale og i særdeleshed megen positiv overraskelse hos brugere gennem tiderne. Der foreligger endnu ingen rigtige
videnskabelige undersøgelser, men mange anekdotiske undersøgelser og case studier. Derudover dokumentation via Aura-video biosensor
simulation og infraføde billeder fra kredsløbs-undersøgelser, og derudover kraften til at danne iskrystaller af dstilleret vand.
Mere om Syvstjernen - stor hjemmeside og flere bøger - Læs også om principperne bag energimedicin: James Oschman, Ph.D. - The Living
Matrix.

Vandkrystalliserings tests viser at yvstjernen kan tilføre positive informationer til vand som informationsvand
og Grander vand er kendt for.
Sundheds-anmærkning:
Det er vigtigt altid at konsultere lægen ved mistanke om sygdom. Alternative hjælpemidler som dette er naturlige i deres virkning, men kan
ændre behovet for medicin, og dermed ændre kroppens tilstand. Eventuel nedtrapning af medicin skal foretages i samråd med lægen.
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