1. Sessions. Léčba cívkou Mishina
Klademe na tělo torus nebo disk kteroukoli ze stran, neboť napajení na ně podávame
střídavé. Plochou cívku klademe na záda nebo hrudník. Plochá cívka je nejvíce "jemná" ma
jemné púsobení na nase telo, frekvenci je jen relativně statická, existuje cele spektrum
frekvenci, takže nemůže pusobyt v tele negativně na organy v těle jako to dokaže dělat
torus. Všechny kovové části je třeba odstranit z oblasti pracovních cívek. Zvlášť uzavřený
typ dekorace řetězy, náramky, atd. Pokud mate na sobě např. krku řetízek – pusobeni disku
do hlavy nedojde je blokovane. Při použití cívky na těle pacienta mění svůj přirozený
kmitočet, určený před výkonem. Upravit pacienta během postupu seance není třeba.
Hlavní je, nepřehánět léčbu v čase. Sessions aplikujeme 15-60 minut denně podle pocitú.
Je-li moč tmavá, dejte si pauzu, aby se zabránilo přetížení ledviny kvůli hojnému výstupu
likvidovaných toxinu. Chcete-li odstranit z ledvin toxiny (a všichni lidé je mají obvykle
zanesené) aplikujte po dobu 10 minut na každou ledvinu torusem- (TMA) deně.
Hladce-postupně pracujeme s disky s velkým průměrem do malého (dysky vyrabime
různými prumery drátu), touto změnou průměru změníme parametr hustoty. 60 minut
denně dostatečně stačí k zahájení procesu komplektní blokády a odvedení všech nemocí.
Lze zvýšit dobu až 2 a 3 hodiny, ale jen v případě, že chceme odstranit všechny hlavní
toxiny a neexistuje žádná interakce s statiký těla-tělo je očišteno a nereaguje na statiku.
Hlavní je nepŕetéžovat tělo až tak, že nemá čas na regeneraci těla a odstranování toxinú.
Všechny neduhy mají kruhovou strukturu. Jediný rozdíl je ve velikosti kruhu v zaciklování.
S velmi malymi virusy je dobře pouzit civku s jemnym vodicem v laku, je však dost obtížné
jej navinout- vyrobit (lakované 0,1 až 0,2 mm drát), takže je pohodlnějši použít torus. tj. V
ideálním případě by jsme měly mít tři cívky:
1. obyčejná DMA, většina navinuta z drátů, například 4-SHTLP
2. stŕední, například 0,5 mm drát s lakem
3. torus nebo malá cívka lakovaným drátem 0,1-0,2 mm
Relace může být provedena se dvěma identickými cívkami v parametrech. Z nichž jedna je
spojena s generátorem, a druha je zkratována. Vzdálenost mezi nimi se vypočítá
následujícím způsobem: vnější průměr dělený 1,73:
viz. obr.

Poznámka: Pokud je v hlavě nádor, pak mějte na paměti maximální opatrnost, protože zničení
nádoru statikou, se v první fázi nádor z počátku zvětšuje, a potom nastupuje vyplavování a výstup z
organismu. Nárůst nádoru v hlavě ... s sebou nese velmi jemnou práci, všeho s mírou ... Co se týká
srdce: po zákroku a aplikace lečení může být 2-3 dny silné dost nepřijemné pocity, ale ne chvění
nebo bolení, nebo jen neodbytná bolení ... to je v pořádku, protože sval neustále pracuje.
Nezapomeňte si přečíst chaty- archivy o zkušenostech s léčbou cívek Mishina, odkazy jsou uvedeny
na začátku této stránky.
Doplnění
Malá, ale závažná informace na otázku - proč staticka energie rychle odstraňuje řadu problémů,
centrální nervový systém: Krivonos-1-rus.pdf

