
NAHRANI, URAVNOVESI, REGENERIRA TELO, DUŠO IN DUHA

»OBJEM  PRIJATELJA   99+1=100%« 
Informirana majica

  v objemu zdravilnih energij za harmonièen,
radosten vsak dan

Informirana majica »OBJEM PRIJATELJA 99+1=100%« vas 
nahrani s potrebno energijo, uravnovesi vsa neravnovesja in poskrbi za 
optimalno poèutje  in  celovito regeneracijo.
Pomembno vpliva na naše celotno poèutje, energijsko opremljenost, 
miselno zbranost,  delovno ter celotno psihofizièno uèinkovitost. 

KAJ JE IN KAKO DELUJE?
 
INFORMIRANA MAJICA »OBJEM PRIJATELJA 99+1=100%« je 
bombažna majica  z vtisnjeno informacijo in potiskom. Izdelek deluje na 
osnovi vnešene informacije, ki  povzroèa spremembe v èlovekovem 
energetskem polju in posledièno vpliva na èlovekovo psiho-fizièno strukturo. 
Skozi informirano majico deluje univerzalna  energija, ki na osnovi lastne 
inteligence skenira - pregleda  vsa telesa in samodejno vnese ustrezne 
energije, ki jih telo potrebuje za ponovno vzpostavitev ravnovesja kjerkoli je 
to potrebno.

TRŽENJE IN KONTAKT:

Društvo za /po/moè za celovitost življenja KL J U È  Ž I V L J E N J A
info@kljuczivljenja.si; www.kljuczivljenja.si ;  00386 (0) 41 236 241



KAKŠNE KORISTI PRINAŠA INFORMIRANA MAJICA
»OBJEM  PRIJATELJA   99+1=100% » ?

1. Uèinkovito pomaga pri regeneriranju, vzdrževanju in krepitvi kakovosti
    celotnega èlovekovega biopolja.
2. Poveèa preskrbo poškodovanih celic in tkiv s kisikom in hranili, soèasno pa 
    tudi  odstranjuje toksine in odpadne snovi iz celic in tkiv.
3. Krepi in vzdržuje imunski sistem – spodbudi delovanje limfe, poveèa 
    odpornost in varuje pred obolevanji.
4. Uravnava in vzpostavi ravnovesje v delovanju  energijskih centrov in s tem
    v sistemu žlez z  notranjim izloèanjem in pri vzpostavljanju hormonskega
    ravnovesja ter pravilnem delovanju notranjih organov.
5. Zmanjšuje uèinek  stresnih obremenitev in pomaga doseèi  umirjenost.
6. Prinaša boljše pomnjenje, veè miselne zbranosti, dvig produktivnosti.

  
KDO in ZAKAJ LAHKO UPORABLJA INFORMIRANO MAJICO?

Informirana majica je primerna za vse starosti .   
                                        
1. Uporablja jo lahko vsak zdrav èlovek ne glede na starost, ki želi nekaj storiti 
    zase  v preventivne namene za krepitev in vzdrževanje zdravja.
2. Primerna je za podporo  ljudi, ki so pod veèjimi psihofiziènimi 
    obremenitvami ( npr. pri vožnji, uèenju, športu )
3. Uporablja se lahko v kurativne namene za podporo in  pomoè pri 
    zdravljenju in okrevanju pri raznolikih  težavah na fiziènem ali psihiènem 
    podroèju.
4. Uèinkovito podpre tudi psihofizièen razvoj pri otrocih.
5. Uèinkovito podpre športnike pri doseganju boljše kondicije in regeneracije.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE
Pred prvo uporabo aktiviramo stoodstotno delovanje informirane MAJICE, tako 
da vzpostavimo stik z njo in se uglasimo z namenom in njenimi blagodejnimi 
vplivi. Pri tem lahko glasno ali tiho v sebi izgovorimo: »Veseli me in hvaležen/na 
sem, da sva eno in me podpiraš tam,tako, in v tolikšni meri kot je zame najbolje.«

INFORMIRANA MAJICA je kvalitetne izdelave in  enostavna za 
vzdrževanje.  Peremo jo na 40C  in zlikamo kot bombaž. 
Na voljo je v razliènih velikostih: M, L,XL,XXL

AVTOR : Milan Orliæ, ing. grad., inovator, terapevt


