WEBER-ISIS®-BEAMER

Harmoniseerimine on võimalik
igat liiki kiirguse puhul
Palun pange
tähele tagaküljel
asuvat teavet seoses
alternatiivmeditsiini
meetoditega.

Bio-Energie Systeme
(eesti k bioenergiasüsteemid)

Umwelt-Technologien
(eesti k keskkonnatehnoloogiad)

Universumi lainepikkus 7,23 cm ja Weber-Isis®Beamer

(Isis®-Beamer 1:5) tugevdada ning sellega luua
suuremat energeetilist sagedusspektrumit ning
seadmete suurenemisega ka suuremat kiirguse
raadiust. Tugevdamine tekib vesica piscis’i (ujupõie
kuju) ja 7 ringi võnkumise geomeetrilise kujuga kiirguse
(püha geomeetria) kaudu, mõlemal küljel asuvad kuuli
otsad võimaldavad Isis®-Beameri depolarisatsiooni.
Depolarisatsiooniga saab luua harmoniseerivat nullväljaga energiat (vt joonist vasakul, Isis®-Beameri
kiirgusvälja graafiline kujutis). Seda kujutist nimetatakse
Püha geomeetrias ka loominguaktiks. Isis®-Beamerid
saavad seega katta kõiki impulsslaineid ja kiirguseid,
mis mõjuvad negatiivselt ning nad saavad neid inimeste
ja loomade jaoks harmoniseerida. Enamasti ei ole seda
kiirgust võimalik näha, selle lõhna ning maitset tunda
ning tunnetada. Üksnes tundlikud inimesed ning
loomad tunnevad tihti juba algusest peale kehas
ja kodus muutust. Minu uuringute alusel soovin
teile siiski mainida, et see kiirgus võib läbida kogu
maja ja orgaanilised esemed, ning ka
teie keha ning et kõike, mis asub
Isis®-Beameri kiirgusväljas, on
võimalik
harmoniseerida,
kaitsta ning positiivselt
üles ehitada.

Isis®-Beameri pikkused tuginevad mõõdule 7,23 cm. See on
„kosmiline võti“ ning vastab OM-toonile. Kogu universumi
võti – see kehtib kõikide tähtede ja aatomite puhul, mis
süttivad ja kustuvad igavesti, asudes lainepikkusel, mis on
meie Päikesesüsteemi puhul 7,23 cm. Nimetatud lainepikkus
vastab täpselt keskmisele distantsile meie silmade vahel
pupilli keskpunktist teise pupilli keskpaigani – mõõdetuna
sajal inimesel, kelle puhul leiti keskmine väärtus. See vastab
lisaks täpselt distantsile lõuaotsast ninaotsani ning distantsile
nimetissõrme ja väikese sõrme vahel ning distantsile meie
tšakrate vahel (12. tšakrasüsteemi korral). Mainitud pikkus
asub meie kehal erineval viisil mitmesugustes kohtades,
kuna me oleme selles määratletud universumis saanud
nähtavaks, ning see universum on meie sisse juurutatud.
Nimetatud lainepikkus avastati firma Bell laboris, kui seal
leiutati mikrolaineahi, mille esimesel sisselülitamisel tekkis
staatiline elekter. Taust: Bell Labs valis oma seadme jaoks
väljasaatvaks sageduseks lainepikkuse, mis oli
ainult natuke pikem kui seitse sentimeetrit.
Inimesed proovisid laboris leida selle
põhjust. Nad oletasid esialgu, et
kiirguse allikaks on Maa sisemus.
Lõpuks avastasid nad lainepikkuse
7,23 cm. Ning leidsid: „See
kiirgus tuleb kõikjalt!“ Soovimata
efektist
vabanemiseks
tegid
nad midagi, mille käes inimkond
ning kogu planeet kannatab veel
tänapäevalgi: nad suurendasid
energiat nii, et seda oli 50 000 korda
rohkem, kui vajalik oleks olnud nii
võimsa kiirgusvälja loomiseks, mida
ei oleks saanud hävitada 7,23 cm
pikkune lainepikkus.

Klientide
küsimused
ning teave
Paljud kliendid helistavad ning ütlevad:
„Ma ostsin oma koju
Isis®-Beamer 1:3 ning
nägin kohe nii enda kui
ka pere peal positiivset
mõju, nt mina ja lapsed
saime paremini magada,
vanaemal ei olnud enam
seljavalusid, taimed õitsevad ning kasvavad nii
nagu nad enne seda
teinud pole, ehkki aknalaua all on veesoon ning
mul on olnud kogu aeg
probleeme lilledega. Isegi
minu mees küsis, kas ma
olen pannud talle midagi kohvi
sisse, sest talle piisab nüüd ühest tunnist vähem unest
ning et ta tunneb end täiesti teisiti, ehkki ta ei ole üldse
tundlik inimene ning ei usu sellistesse seadmetesse.
Eile külastas meid üks tuttav, kes tegutseb veesoonte
otsija ning ehitusbioloogina ning teadis, et ma olin ostnud

Universumi kõla
Spirituaalses mõttes on lainepikkus
7,23 cm OM, mida hindud nimetavad
universumi kõlaks või loominguliseks
printsiibiks. Iga objekt selles universumis toob esile kõla, mis vastab oma
ehitustüübile. Igal objektil on oma
toon. Ka Isis®-Beameril. Võtke Beamer
aluselt (seadme Isis®-Beamer 1:1 puhul
eemaldage ka nahkrihm), asetage see
horisontaalselt puidust lauale ning lööge kergelt raskema
metallist esemega tema kuuli otsa vastu. Isis®-Beamer
hakkab kohe võnkuma ning toob kuuldavale kõrgsagedusliku
tooni, mis kestab mõnda aega, sarnanedes heliharkidele;
kusjuures Isis®-Beameril on väga kõrge toon. Suuruse
suurenedes muutub Isis®-Beameri toon madalamaks ning
kestab kauem. Kui võtta selle universumi kõikide objektide
kõlade keskmine, saab lainepikkuseks 7,23 cm. Meie
Päikesesüsteemi jaoks oleks see loomingulise printsiibi
tõeline OM-kõla.

Kiirgusvälja levik elumajas

Weber-Isis®-Beameri toimimine

Weber- Isis®-Beamer
ühepereelamus

Isis®-Beamerid kasutavad lainepikkusest, mis tuleb kõikjalt
universumist, nad saavad seda lainepikkust ühe korra (Isis®Beamer 1:1), kaks korda (Isis®-Beamer 1:2), kolm korda
(Isis®-Beamer 1:3), neli korda (Isis®-Beamer 1:4), viis korda
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uue harmoniseerimisseadme. Ta küsis minult, kas
ta võiks proovida seadet Isis®-Beamer 1:3 ning ta
leidis vitsaga kõikjalt geopaatilisi koormusi ning
elektroonilise mõõteseadmega erinevaid elektromagnetilisi kiirgusvälju, ehkki me olime
nädalad enne seda Isis®-Beameriga
nii palju positiivset kogenud.“ Mis oli
juhtunud? Veesoonte otsija unustas
testida, kas kiirgused koormavad veel
inimese energiavälju. Isis®-Beamerid ei
saa kiirguseid minema võluda, vaid neid
saab mitte hoomataval tasemel katta ning
harmoniseerida.
Murelik klient küsis meie käest nõu. Me
saatsime talle oma katsetulemused
seoses mobiiltelefoni kiirgusega, mis
näitavad, et verepildis on nähtav
mobiili mõju, mille Isis®-Beamer saab
isoleerida (vt lisa: Test). Klient näitas
seda materjali veesoonte otsijale.
Ta testis uuesti ning ei leidnud
enam häirivaid välju. Selliseid nähtusi on seoses
veesoonte otsijatega palju. Mõned testivad nii
nagu eelpool mainitud, teised ei leia üldse
mingeid häirivaid välju, kolmandad aga jällegi
ei ole Beameri väljas üldse võimelised testima.
Ning osad leiavad vaatamata sellele ikka
midagi.

Inglased ütleksid: „Nobody is perfect“. Mõned veesoonte
otsijad ei oska energeetiliste harmoniseerimisseadete
geomeetriliste kiirgusväljade ja kõrgdimensionaalsete
võnkeoktavitega veel toime tulla. Me viisime seetõttu läbi
kiirguskoormuse testid veres, selleks et kliendil
oleks midagi käegakatsutavat.
See test Isis®-Beameriga 1:1, mille puhul
katsealune oli iga päev poole tunni vältel
mobiiltelefoni kiirguse mõju all, kujutab
endas absoluutset vastupidavustesti (mille
kõik teised sarnaste toodete tootjad kõige
pealt avastama peaksid), kuna nutitelefon ja
tema kiirus tabavad otse ning väga tugevasti
mitte hoomatavat energiavälja ning füüsilist
keha, mis teiste elektroonikaseadmete puhul
nii ekstreemne pole. WiFi puhul on see aga
peaaegu samamoodi nagu nutitelefonide
puhul. Pärast 20 aasta pikkust kogemust
võime öelda, et Isis®-Beamerid ei võta
vastu kahjulikke kiirguseid ning ei peegelda
neid isegi pärast aastate möödumist, selle
põhjuseks on nende isepuhastuv süsteem (soonte ja
ringide võnkumine). Nad kohanduvad ka automaatselt
muutuvate maamagnetväljade ning kõrgdimensionaalsete
võnkeväljadega, mis peatselt jõuavad Maani. Terves maailmas
toetust leidnud Isis®-Beameri projekt tõstab Isis®-Beameri
selgelt esile teiste energeetiliste harmoniseerimisseadmete
suure pakkumise seast.

Ülemaailmne Weber-Isis®-Beameri projekt

Weberi meeskond paigaldas kõikidel mandritel energiakohtadesse 26 Isis®-Beamer 1:6. Seda geomantilist ja morfogeneetilist Beameri välja, mis samal ajal on ka holistiline tervenemisprojekt, laiendatakse jooksvalt. See peaks olema
kasutatav kõrgema, kiirgusvälja stabiliseeriva antennseadmena kõikides suurustes Isis®-Beamerite jaoks. Seetõttu on
Isis®-Beamerite funktsioon nii ainulaadne. Isis®-Großbeamerid 1:6 asuvad näiteks alljärgnevates riikides:

Saksamaa
Inglismaa
Hispaania
USA
Peruu
Hiina

Šveits
Belgia
Egiptus
Austraalia
Iraan
Uus-Meremaa
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Austria
Prantsusmaa
Tiibet
Valgevene
Lihavõttesaared
Mehhiko

Weber-Isis®-Beamer

Weber-Isis®-Beamer 1:1, kullatud, messing; 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5 poleeritud, messing, soovi korral saadaval ka
kullatult. Kuldne kate võib harmoniseerivat toimet tugevdada.

Echhard Weber:
Isis®-Beamerid töötavad meie heaks ööpäevaringselt.
Nad loovad kaitsevälja, nii nagu see ehitatakse üles
ka vaimse energia või grupi-meditatsiooni poolt. Isis®Beameri eeliseks on, et tema energiat kiiratakse
arvatavasti püsivalt. Seni kuni ma olin valmis saanud
esimese Isis®-Beameri üles riputamiseks, olin pikalt
mõelnud sellele ning mediteerinud. Tahtsin pakkuda
pärast Isis-Orgon-kiirgajat väikese mobiilse seadme.
Mõned egiptuse reljeefjoonistused andsin mulle
selleks esimese inspiratsiooni. Tahtsin neid vorme
ühildada. Seejärel lisandusid veel Püha geomeetria
seaduspärasused.

Tuntud autor Barbara Mariniac viitas juba 1992
oma bestselleris „Boten des neuen Morgens“
(Uue hommiku saadikud) Weber-Isis®-Beamerile
ning teistele bioenergia toodetele: “On olemas
tehnoloogiaid, mis võivad tugevasti töötada
sageduskontrollile vastu:

Püha geomeetria kirjeldab seda, mis peitub füüsilise
eksistentsi taga. Kristalle, metalle ja orgaanilisi
rakke saab taandata teatud geomeetrilistele
kehadele. Füüsilise eksistentsi siseselt on kõigel,
mis eksisteerib, viis keha, mida nimetatakse
platoonilisteks kehadeks. Lähtudes kosmilise võtme
mõõdust, milleks on 7,23 cm, on Isis®-Beameri
vorm kujunenud nagu iseenesest. Selle vormi leiab
Egiptuses peaehtena. Vaaraod kandsid kroonina niiöelda poolitatud Isis®-Beamerit ning seeläbi tabas
neid rohkem inspiratsiooni. Jagasin toona mõningaid
prototüüpe. Tagasiside oli täiesti positiivne: Isis®Beamer tugevdavat kehale omast energiavälja
ning aitavat vaimul avaneda uute teadmiste jaoks!
Selle jaoks ei saa ma pakkuda „tugevat“ teaduslikku
funktsioneerimise tõestust. Igal juhul on vahepealsel
ajal müüdud üle 50 000 Isis®-Beameri. Ma ütleks
sellepärast, kuna nad teevad seda, mida nende vorm
lubab! Lisaks sellele on olemas Hagalis instituudi
seitsmeleheküljeline testuuring, mis väidab, et Isis®Beamer kaitseb mobiiltelefonide kiirgusmõju eest.

Beameri piirjooned ning ringide ja soonte struktuurid on
juba ammusest ajast teada ja tuntud vormid. Egiptuse
reljeef nn „djed-sammastega“ ning vaarao Isis®-Beameri
peaehtega.
Isis®-Beamerid 1:2 kuni 1:5 on saada ka
kullatuna. Tänu kullaga katmisele saavad
Isis®-Beamerid töötada intensiivsemalt.
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Weber- Isis®-Beameri hoidikud
Weber-Isis®-Beamer 1:2 – 1:5 tarnitakse
koos pöögist hoidjaga (Beameri 1:1 jaoks
saadav lisana), mida saab riputada ka toa
lakke. Te võite oma Beameri riputada ka ilma
hoidjata nööri abil toa lakke, nii et kuuli otsad
võnguvad vabalt. Siiski peab see rippuma
täpselt vertikaalselt. Hoidjad on Isis®-Beameriga
geomeetriliselt täpselt kohandatud. Ka puitu on
spetsiaalselt testitud, et mitte kahjustada Isis®Beameri toimimist.

Weber- Isis®-Beamer: truu
abiline ööpäevaringselt.
Harmoniseerimine Weber-Isis®Beameriga on võimalik alljärgneva
Weber-Isis®-Beamer 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5 pöögist hoidjatega.
puhul:
• raadio- ja televisioonimastid;
• mobiiltelefonide mastid;
• mobiiltelefonid;
• kõrgepingeliinid;
• trammide ja raudteede kontaktõhuliinid;
• kõik elektroonilised seadmed;
• suure impulsi sagedusega, ilma juhtmeta
1. Topelt ring sümboliseerib materiaalset objekti 3. ditelefonid;
mensiooni polaarsusega.
• Maal looduslikult esinevad kiirgused;
2.
Ujupõis,
polaarsuse ühinemine. Transformatsioon
• 36 m ruudustik ja Benkeri kuubikusüsteem;
kõrgematesse
võnketasemetesse.
• elektromagnetilised ja geopaatilised
kiirgusväljad
Polaarsuse ühinemine

Isis®-Beamer on saadaval viies erinevas
suuruses. Seda, milline toime neil on, näitavad
bio-resonantsi
mõõtmine,
kinesioloogilised
testid, biovälja testid, Kirlian- ja aurapildid,
arvuti analüüsisüsteem „Prognos“ vene kosmoseuuringutest, pimevälja mikroskoopia ning Hagalis
instituudi kristallianalüüsi, mille teste saab igal ajal
korrata. Isis®-Beamerid võimaldavad olemasolevate
elektromagnetiliste ning geopaatiliste kiirgusväljade
korral kodu harmoniseerimist, nii et inimesed ja loomad
end seal koduselt tunneksid. Seadmed on armastatud
loodusarstide, ravitsejate, radiesteeside ja kinesioloogide
ning feng-shui nõustajate seas.
Isis®-Beamerid töötavad geomeetrilise kujuga kiirgusega
(Püha geomeetria), 7 soone võnkumisega, lainepikkusega
7,23 cm ning teatud sageduste ning informatsioonidega,
mida toodavad suuremad bio-resonantsi seadmed terves
maailmas. Selle kohta leiate lisa informatsiooni leheküljelt
11. Isis®-Beameritel endal ei ole enam polaarsust. Nad
ühendavad endas polaarsuseid ning saavad seega luua
harmoonilise nullenergiaga välja.
Weber- Isis®-Beamerid ei võta vastu ühtegi võõrast
energiat ning nad saavad üles ehitada inimese
energiavälja. Isis®-Beamer on üks esimesi tuleviku
energeetilisi abivahendeid biofüüsikalise tööviisiga. Ta
saab üheaegselt olla nii energia kui ka informatsioon.

Pikkus 7,23 cm

Miinus
Naine

Pluss
Mees

Seadme Weber-Isis®-Beamer 1:1 kiirgusraadius

1 meeter
on siis, kui
Weber-Isis®Beamer 1:1 on
hoidikus. Kehal
kantuna kaitseb ta
tervet inimese
energiavälja.

kõrgus

Pikkus: 7,23 cm
Kaal: 37 g
Kullatud

vasak

parem
all

Õige Weber-Isis®-Beamer igaks olukorraks

Vesica piscis (ujupõis); polaarsuse ühinemine, harmoniseeriva nullväljaga energia loomine. Kui inimene ühendab
polaarsuse (mehe ja naise poolt), saavutab ta harmoonilise
energia.

Väikese toa jaoks ja kehal kantuna, ø 4m.
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Weber-Isis®-Beamer 1:1

vasakul

paremal

all

Kui
korteris
all või
üleval on
tugevad kiirgusväljad (nt poed
või kontorid) või kui
läheduses on raadiomastid, mobiilimastid,
alajaamad jms,
soovitame
seadet
Isis®Beamer
1:3.

kõrgus

Pikkus: 14,46 cm

Korter kuni 60 m2, ø 12 m

Seadme Weber-Isis®-Beamer 1:3 kiirgusraadius

vasakul

paremal

all

Kui
elumajas
on tugevad
kiirgusväljad
(nt poed või
kontorid) või kui
läheduses on raadiomastid, mobiilimastid,
alajaamad jms,
soovitame
seadet
Isis®Beamer
1:4.

kõrgus

Pikkus: 21,69 cm

Ühe- kuni kahepereelamule, ø 24 m

Seadme Weber-Isis®-Beamer 1:4 kiirgusraadius

vasakul

paremal

all

Seadet
WeberIsis®Beamer 1:4
võib kasutada
ka väiksemates
hoonetes, milles
on suurem
kiirguskoormus.

kõrgus

Pikkus: 28,92 cm

Suurematele hoonetele, ø 36 m

Seadme Weber-Isis®-Beamer 1:5 kiirgusraadius

vasakul

paremal

all

Seadet
WeberIsis®Beamer 1:5
võib kasutada
ka väiksemates
hoonetes, milles
on suurem
kiirguskoormus.

kõrgus

Pikkus: 36,15 cm

Suurematele hoonetele, ø 48 m
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* See väärtus hõlmab esimest korrust, kuna maakiirgus on oluliselt intensiivsem kui elektromagnetiline sagedusspektrum. Teistmoodi on elumaja 6. korrusel. Iga 3 meetri korruse kõrguse suurenemise kohta saab siin nt Isis®-Beamer
1:4 ca 18 m allapoole kiirata, kuni esimese korruseni. Ka teiste Beamerite puhul saab allapoole moodustuda suurema raadiuse.

Seadme Weber-Isis®-Beamer 1:2 kiirgusraadius

Isis®-Beamer saab moodustada keha energiavälja ümber nö kaitsesfääri. Ta laseb läbi elu
soodustavad kiired (nt orgon-kiirgaja) ning ta
saab tõsta üldist heaolutunnet. Paranormaalsete
meelteväliste tajudega inimesed näevad, et
elektromagnetiliste kiirguste tekkimisel inimeste
energiaväljale ei saa tungida Beameri kaitsesfääri.
Ta hakkab pigem võbelema ning mitte harmoonilisi
kiirgusvälju on võimalik absorbeerida (vt joonist lk 5).
Niipea kui Isis®-Beamer ära pannakse, kaob see
kaitsesfäär.
Lisaks sellele võimaldab Isis®-Beameri kandmine
ajupoolte ühtlustumist. Sisemine taju ning keskendumine võivad ka seeläbi muutuda paremaks.
Seadme Isis®-Beamer 1:1 optimaalne
kasutamine
• Kandke rinnaluu peal, nii et alumine kuul
puudutaks päikesepõimikut (vt joonist lk 5).
• Ärge kandke paljal nahal (võite õmmelda
kangast kotikese sisse), kuna higi võib
kahjustada messingit ja kullatud katet.
• Tõstes Isis®-Beamer 1:1 koos hoidikuga
elektriseadme peale (nt telekas või
monitor), siis see harmoniseerib elektromagnetilist kiirgust. Asetage üksnes
Isis®-Beamer 1:1 elektriseadmete
peale.
• Kui kasutate mobiili, millel pole käedvaba seadet, soovitame lisaks meie
mobiili kaitsekiipi.
• Isis®-Beameri optimaalsed omadused
avalduvad vertikaalses asendis.
• Messingist Isis®-Beamer 1:1 on kullatud,
nii saate kullast võnked lisaks. Kuld on
suurim ja puhtaim metallide seas ning
seda kasutatakse ka homöopaatias.
• Ärge kandke alguses seadet Isis®Beamer 1:1 pidevalt, vaid ainult mõne
tunni kaupa, vahel piisab ka poolest kuni
ühest tunnist. Igal organismil on oma
võnketase.
• Hiljem võite seda kasutada terve päeva
jooksul. Testige, milline on teie vajadus.
• Kiire laadimine: hoidke Beamerit vertikaalselt 10 min pöidla ja nimetissõrme vahel,
naised parema käega ning mehed vasaku
käega.
• Öösel asetage voodi kõrvale puidust hoidikusse
või riputage voodi külge nahast paelaga vabalt
võnkuma.
• Kui majas on Isis®-Beamer 1:2, 1:3, 1:4 või 1:5,
tuleks 1:1 kanda alles siis, kui majast lahkute.
• Lisa tasu eest on Isis®-Beamer 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5
saadaval kullatud versioonis.
Weber-Isis®-Beameri eelised
• Isis®-Beamer annab jõudu.
• Teda võivad kanda erinevad inimesed.
• Osad inimesed saavad Isis®-Beameriga paremini
magada.
• Kaitsevälja üles ehitamine toimub tänu
geomeet-rilisele vormile.
• Toimimise teevad võimalikuks seitsme soone
ja kuuli otsa võnkumine.
• Lainepikkus 7,23 cm = kosmiline võti (vastab
OM-toonile). Universumi kõla.

• Isis®-Beamer ei võta vastu võõrast energiat.
• Isis®-Beamer 1:1 saab moodustada inimese
energiavälja ümber kaitsva sfääri.
• Kehale omast energiavälja on võimalik üles
ehitada ning sellega anda jõudu.
• Hooldusvaba, võimalik alati kasutada.

Ettepanek
seadme WeberIsis®-Beamer 1:3
paiknemiseks
ühepereelamus.

Inimese bioenergeetiline väli põhja- ja lõunapoolusega
Kui seadet Weber- Isis®-Beamer 1:1 kantakse kehal, saab ta
üles ehitada inimese bioenergiavälja ning kaitsta keha mitte
harmoonilise kiirguse eest. Sellisel viisil on võimalik kehas
saavutada energia harmoonilist voolamist. Inimesel, kellel on
keha, hinge ja vaimu tasakaal, on ka suur bioenergeetiline
väli. Värvilised ujupõied (vt joonist all) kujutavad endas 7
põhilist tšakrat.

raadius
läbimõõt 24 m

viilkatusega maja

Kandke Weber- Isis®Beamerit rinnal nii,
et alumine kuul
puudutaks
päikesepõimikut.

Ettepanek 2 Weber-Isis®-Beamer 1:4 (kullatud)
paiknemiseks esimesel korrusel.

36 m maja laius

2x36=72 maja pikkus

Weber- Isis®-Beamer 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Suuremad Isis®-Beamerid tekitavad
tugevama kaitsesfääri ning nad
võimaldavad seega korteri ja maja
harmoniseerimist. Isis®-Beame-riga
on võimalik saavutada harmoniseerimine inimeste, taimede ja
loomade puhul, keda kahjustavad
elektrilised ja geopaatilised kiirguskoormused. Kui positiivsed informatsioonid (nt Bachi õied, vääriskivid või homöopaatilised vahendid)
asetatakse otse Beamerile, siis ta
saab kanda need otse tervesse majja
laiali. Kui Isis®-Beamer peab töötama
pikali asendis, tuleb arvestada põhjalõuna suunda; kui ta on ida-lääne suunas,
siis ta on välja lülitatud.
Suuremate Beamerite kohal ei tohi olla
magamiskohta. Ka ei tohiks Beamerid olla
magamistoas.
Ühe- ja kahepereelamutes paigutatakse
Weber-Isis®-Beame 1:3 esimesele korrusele.
Optimaalne toimimine leiab aset maja diagonaalses lõikepunktis. See lõikepunkt on vastavalt
Feng-Shui õpetustele väga oluline.

Läbimõõt 2x36 m 72 m pikkuse maja
harmoniseerimiseks.
Weber- Isis®-Beamer 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Suuremad Isis®-Beamerid tekitavad tugevama
kaitsesfääri ning nad võimaldavad seega korteri
ja maja harmoniseerimist. Isis®-Beameriga on
võimalik saavutada harmoniseerimine inimeste,
taimede ja loomade puhul, keda kahjustavad
elektrilised ja geopaatilised kiirguskoormused.
Kui positiivsed informatsioonid (nt Bachi õied,
vääriskivid või homöopaatilised vahendid)
asetatakse otse Beamerile, siis ta saab kanda
need otse tervesse majja laiali. Kui Isis®-Beamer
peab töötama pikali asendis, tuleb arvestada
põhja-lõuna suunda; kui ta on ida-lääne suunas,
siis ta on välja lülitatud.
Suuremate Beamerite kohal ei tohi olla
magamiskohta. Ka ei tohiks Beamerid olla magamistoas.
Ühe- ja kahepereelamutes paigutatakse Weber-Isis®Beamer 1:3 esimesele korrusele. Optimaalne toimimine
leiab aset maja diagonaalses lõikepunktis. See lõikepunkt on
vastavalt Feng-Shui õpetustele väga oluline.
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Weber- Isis®-Beamer Maxi

Weber- Isis®-Beamer Maxi on saadaval suurustes 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5.
Weber- Isis®-Beamer Maxi

Lainepikkused ja kiirgusraadiused

Me laiendasime oma tootevalikut väga tugeva Weber- • Täidisega plastiktorus asuva Isis®-Beamer 1:1
Isis®-Beamer Maxiga. Weber- Isis®-Beamer Maxi
Maxi (Isis®-Beamer 1:1 poleeritud, messing)
®
on plastiktorus asuv Isis -Beamer, mis on täidetud
kiirguspikkuseks on 12,64 cm.
turmaliini, roosa kvartsi ja nn orgon-kihiga.
Kiirgusraadius on 3 m (ø 6 m).
• Täidisega plastiktorus asuva Isis®-Beamer 1:2
Maxi (Isis®-Beamer 1:2 poleeritud, messing)
®
Weber- Isis -Beamer 1:1 Maxit saab kasutada ka kodus.
lainepikkuseks on 28,92 cm.
Seda saab kasutada näiteks köögis või vannitoas
Kiirgusraadiuseks 9 m (ø 18 m).
kraanikausi all, keldris või muudes ruumides, kus on
suur õhuniiskuse sisaldus. Kuna Weber- Isis®-Beamer • Täidisega plastiktorus asuva Isis®-Beamer 1:3
1:1 Maxi on tugevam, saab seda kasutada ka reisil
Maxi (Isis®-Beamer 1:3 poleeritud, messing)
lainepikkuseks on 43,38 cm.
olles: nt hotellitubades, väiksemates ühele inimesele
Kiirgusraadiuseks 18 m (ø 36 m).
mõeldud tubades. Isis®-Beamer 1:1 Maxil on väike aas,
mille abil on võimalik ta üles riputada, nt öölambi külge.
Isis®-Beamer 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5 Maxid suudavad • Täidisega plastiktorus asuva Isis®-Beamer 1:4
luua eriti tugeva kaitsevälja. Isis®-Beamerid asuvad
Maxi (Isis®-Beamer 1:4 poleeritud, messing)
plastiktorus koos kvartsliiva, loodusliku puuvilla, roosa
lainepikkuseks on 57,84 cm.
kvartsi ja turmaliiniga.
7 cm pikkuses plastiktorus 7 cm suuruse korgiga
Plastiktoru ühes otsas on samuti aas ülesriputamiseks.
Kiirgusraadiuseks 24 m (ø 48 m).
Seda seadet kasutatakse põhiliselt niisketes ruumides,
töökodades või tallides, kuid seda võib kasutada ka • Täidisega plastiktorus asuva Isis®-Beamer 1:5
eluruumides, kui tavalistest Isis®-Beameritest enam ei
Maxi (Isis®-Beamer 1:5 poleeritud, messing)
piisa, nt kõrghoones asuvas korteris, kus on katusel
lainepikkuseks on 57,84 cm.
9 cm pikkuses plastiktorus 9 cm suuruse korgiga
palju mobiilimaste. Võimalik on harmoniseerida
Kiirgusraadiuseks 30 m (ø 60 m).
geopaatilisi ning elektromagnetilisi kiirgusvälju. Isis®Beamer 1:5 on suurim harmoniseerimisseade ning
suudab seetõttu luua tugevaima kiirgusvälja.
Weber- Isis®-Beamer Maxi
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Weber- Isis®-Beamer 1:1 Maxi läbilõige

Weber- Isis®-Beamer 1:1 Maxi kasutusvõimalused

Riputusaas

Puuvill
Plastikkork
Roosa kvarts
Puuvill

Kvartsliiv

Isis®-Beamer 1:1

Plastiktoru

Puuvill
Turmaliin
Plastikkork
Puuvill

Weber- Isis®-Beamer 1:1 Maxi. Kõikidel teistel
Isis®-Beamer Maxidel on sama ülesehitus nagu
Isis®-Beamer 1:1 Maxil, ainult proportsionaalselt
suurema täitematerjali ning plastiktoruga.
Programmeeritav

Pakun teile Weber- Isis®-ErdBeamerit suurema saagiga ning ilma
keemiata tõhusamaks aianduseks
ning põllumajanduseks. Palun küsige
selleks vastavat brošüüri.
Weber- Isis®-Erd-Beamer 1:4 satelliitidega
4-ne komplekt programmeeritav.
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Weber- Isis®-Erd-Beamer

Weber- Isis®-Erd-Beamer

Weber- Isis®-Beamer Rosenquarz

Weber- Isis®-Beamer Rosenquarz 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5, kullatud, akrüültorus, pöögist otsakatete ja roosa
kvartsiga.
Eckhard Weber:
„Alates 1. märtsist 2015 kuuluvad meie sortimenti
Weber-Isis®-Beamerid, mis on kullatud ja asuvad
akrüültorus, mis on täidetud kvaliteetse, Brasiiliast
pärit lihvitud ja poleeritud roosa kvartsiga, pöögist
otsakatetega, suurustes 1:1, 1:2, 1:3 ja 1:3. Isis®Beamerid 1:4 ja 1:5 Rosenquarz on saadaval üksnes
nõudmise korral (need on eritellimused, kuid saadaval
igal ajahetkel). Loodusteaduste tõestust toote toimimise
kohta ei saa ma siiski pakkuda. Isis®-Beamereid on
müüdud juba üle 50 000 korra. Ma ütleks, et nad teevad
seda, mida nende kuju ning pikaajalised uuringud
lubavad! Lisaks sellele on olemas Hagalis instituudi
seitsmest leheküljest koosnev testuuring ning palju
klientide tagasisidet, mis näitavad, et Isis®-Beamerid
saavad kaitsta mobiiltelefonide kiirgusmõjude eest.
Tuntud autor Barbara Mariniac viitas juba 1992 oma
bestselleris „Boten des neuen Morgens“ (eesti k Uue
hommiku saadikud) Weber-Isis®-Beamerile ning teistele
bioenergia toodetele: „On olemas tehnoloogiaid, mis
võivad tugevasti tõkestada sageduskontrolli: Need
tehnoloogiad saavad muuta õhu ja vee kvaliteeti
ning kaitsta ja energeetiliselt sulgeda teie kodu, nii
et te olete suletud süsteem ning teid ei saa miski
väljast rünnata.“
Seadme Weber- Isis®-Beamer 1:1 Rosenquarzi
kiirgusväli:
raadius = 3 m, läbimõõt = 6 m.

Seadme Weber- Isis®-Beamer 1:2 Rosenquarzi
kiirgusväli:
raadius = 8 m, läbimõõt = 16 m.
Seadme Weber- Isis®-Beamer 1:3 Rosenquarzi
kiirgusväli:
raadius = 14 m, läbimõõt = 28 m.
Seadme Weber- Isis®-Beamer 1:4 Rosenquarzi
kiirgusväli:
raadius = 20 m, läbimõõt = 40 m.
Seadme Weber- Isis®-Beamer 1:2 Rosenquarzi
kiirgusväli:
raadius = 30 m, läbimõõt = 60 m.
Tänu kvaliteetsele Brasiiliast pärit roosale kvartsile
ning kuldsele kattele on nendel Beameritel laiem
ulatus, kui samas suuruses tavapärastel WeberIsis®-Beameritel. Lisaks juba nimetatud Weber- Isis®Beameri funktsioonidele nagu näiteks geopaatiliste
ja elektromagnetiliste koormuste harmoniseerimine,
saab lihvitud ja poleeritud roosa kvartsi kombinatsioon
tõenäoliselt aidata ning suures ulatuses edasi
arendada südamlikke omadusi nagu armastus,
lähedasearmastus, rõõm ja ka kaastunne ning
leppimine, mis tänapäeval on arvatavasti iga inimese
jaoks ju väga tähtsad. Just kriisiaegadel peaksime
looma Rosenquarz Beameritega vastupooluse kõikidele
negatiivsetele sündmustele maailmas.
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Isis®-Beamer Rosenquarz läbilõige

Kõikide elusolendite puhul, kes viibivad Rosenquarz-Beameri võnkeväljas, on võimalik blokaadid
harmooniliselt vabastada. Roosat kvartsi kasutavad vääriskivide tundjad lisaks elektromagnetiliste koormuste harmoniseerimiseks. Roosat
kvartsi on peetud juba antiikajast alates armastuse
ja südame kiviks. Kreeklased ja roomlased uskusid,
et armastuse jumalad Amor ja Eros tõid roosa kvartsi
Maale, selleks et kinkida inimestele armastuse ürgset
jõudu ja lepitust. Kuni tänaseni on säilinud roosa kvartsi
ilu ning võimaliku kiirgusjõu väärtus. Viimastel aastatel on
roosa kvartsi jõud muutunud meie jaoks oluliseks. Roosal
kvartsil on tänu oma tundlikele võngetele oletatavasti väga
elustav jõud meie loomingulistele mõtetele ja fantaasiale.
Roosa kvarts tungib oma pehmete võngetega südame
tšakratest meie sisse. Ta kingib meile armastust, hellust
ja rohkem rahulolu meie enda ning meie kaaslastega.
Lapsi ning noori aitab roosa kvarts seoses iseäranis
kasvava hingega kaitsta võimaliku emotsionaalse
haavatuse eest.

Pöögist otsakate
Bioloogiline puuvill
(ei ole nähtav)

Kvaliteetne
Brasiilia
roosa kvarts

Kullatud Isis®-Beamer

Südamlike tervitustega
Eckhard Weber

Akrüültoru

Pilt Weber-Isis®-Beamer Rosenquarzi
sisemusest
Weber-Isis®-Beamer, kullatud, akrüültorus,
puidust otsakatete ja lihvitud ning poleeritud
roosa kvartsiga. Siin on kujutatud suurused
1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ja 1:5.

Bioloogiline puuvill
(ei ole nähtav)
Pöögist otsakate

Isis®-Beamer Rosenquarzi 5 suurust. Isis®-Beamer on siin nähtav tänu fototöötlusele.
Tavajuhul ei ole Isis®-Beamerit näha, kuna ta on kaetud roosa kvartsiga.

9

Oluline teave
Isis®-Beameri jõud on hiljuti hakanud võitma alternatiivmeditsiini ringkondades üha suuremat poolehoidu.
Ta on mõeldud täiendavaks meetmeks ning toetab
tervenemisprotsesse. Ta ei asenda siiski arstiabi! Igal
juhul on soovitatav sümptomite meditsiiniline selgitus
ning ravi. Isis®-Beamerit ei tohiks kasutada meditsiinilise
ravi asemel. Nii nagu paljude teiste alternatiivmeditsiini
meetodite puhul ei ole ka Isis®-Beameri mõju vastavalt
teaduslikele kriteeriumitele tõestatud. Lisaks sellele ei
ole tavateaduse mõistes olemas geomeetrilise vormiga
kiirgust ning mitte hoomatavaid võnkeid. Seoses sellega
ei usu loodusteadus sellesse, et organismi varustamine
bioenergiaga või mitte hoomatava võnkevälja ärritus
mõjutab keha heaolutunnet. Me rõhutame, et me ei
saa lubada tervendavat toimet. Meie toodete nimetatud
omadused tuginevad kogemustele, mis on tehtud
praktilise kasutamise käigus. Neid ei saa seni tunnustatud
mõõtmismeetoditega kinnitada. Tava- teadus ei tunnusta
neid mõõtmismeetodeid, millega me toimet tõestasime.
Neid huvitavad seega seadmed, mis tuginevad
isemõtlejate meetoditele. Vastavalt valitsevatele teaduslikele andmetele ei saa
meie tooted funktsioneerida. Tekkiv
toime on tavateaduse arvates
platseeboefekt. Me peame
teid tarbijakaitse eeskirjade
kohaselt informeerima. Toonitame siiski, et me näeme
prob-leemi pigem selles,
et tavameditsiini poolt
akt-septeeritud meetodid
ei ole lihtsalt võimelised
kirjeldama seda, miks
meie seadmed toimivad.
Seetõttu viitame oma
rahulolevatele klientidele:
juba üksnes üle 50 000
ostetud
Isis®-Beameri
räägib enda eest ning
nende tagasiside kinnitab
seda.

O

rig

Miks me räägime nii vähe oma toodete
toimest
Just tervishoiusektoris kaitseb seadusandja tarbijat range
reeglistikuga. Kes selle vastu tegutseb, seda hoiatatakse
esmalt, rikkumise jätkudes trahvitakse. Tarbijakaitse on
oluline! Problemaatiliseks muutub see siis, kui tootja
ja seadusandja vahel on erinevad arusaamad seoses
sellega, mis eksisteerib taeva ja maa vahel.
Kõik meie tooted põhinevad orgon-energial ning geomeetrilise kujuga kiirgusel, mis meie arvates eksisteerivad.
Tavameditsiini seisukoha järgi ei ole neid energiaid
siiski olemas; seda ei saa tunnustatud loodusteaduste
mõõteseadetega tõestada. Kuna seadusandja juhindub
üksnes nendest mõõteseadmetest, oleme kohustatud
alljärgnevaks kurioosumiks: Me peame oma reklaamis
seadma kahtluse alla efektid, mis on meile teada!
Jube üle kahekümne aasta turul olles oleme pidanud
tegema läbi valuliku õppimisprotsessi. Mõnikord oleme
pärast hoiatust pidanud kuid kustutama oma kataloogide
lehekülgi. Seetõttu on meie reklaammaterjalides õiguslik
teave, mis täpsemalt võttes sisaldab seda, et
meie tooted on (tavameditsiini arvates) ilma
toimeta. Nagu öeldud, siis meie arvates
on tarbijakaitse hea ning oluline.
Meie puhul tekib kõikide osaliste
jaoks siiski raske olukord.
Seetõttu täname oma ca 10 000
klienti just eriti selle eest, et
nad vaatamata sellele meid
ja meie tooteid usaldavad.
Me soovime teile jätkuvalt
palju rõõmu ning edu
meie toodete kasutamisel.
Juhul, kui teil on küsimusi,
helistage palun meile. Me
aitame teid hea meelega,
andes
teile
täpsemat
infor-matsiooni ning näpunäiteid. Meil on väga hea
meel teie kogemuste üle!
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Südamlike tervitustega
Eckhard Weber
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Bio-Energie Systeme
(eesti k bioenergiasüsteemid)

Võrdlusuuring „Vereproovide kvaliteedi katseuuring“: mobiiltelefonide kiirgusmõjud
Kiirgusest koormamata vere, mobiiltelefoni mõjutusega vere ja mobiiltelefoni mõjutuse ning Isis-Beamer 1:1 kaitsevarjega vere piltide võrdlus, kehal kantuna

Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta (ilma
elektromagneetilise kiirguskoormuseta), 23.05.2001 võetud proov,
40-kordne suurendus.

Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega (võrkstruktuuride moodustumine elektronomagneetilise kiirguskoormuse toimel), 27.06.2001 võetud
proov, 40-kordse suurendusega, rääkis iga päev pool tundi telefoniga.

Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega ning Beamer 1:1 kaitsevarjega (struktuur on vabam, Beamer 1:1 kaitse on nähtav), 02.08.2001
võetud proov, 400-kordne suurendus, rääkis iga päev pool tundi telefoniga.

Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta (ilma
elektromagneetilise kiirguskoormuseta), 23.05.2001 võetud proov,
100-kordne suurendus.

Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta (võrkstruktuuride
moodustumine elektromagneetilise kiirguskoormuse toimel), 27.06.2001
võetud proov, 100-kordne suurendus, rääkis iga päev pool tundi telefoniga.

Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega ning Beamer 1:1 kaitsevarjega (struktuur on vabam, Beamer 1:1 kaitse on nähtav), 02.08.2001
võetud proov, 400-kordne suurendus, rääkis iga päev pool tundi telefoniga.

Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta (ilma
elektromagneetilise kiirguskoormuseta), 23.05.2001 võetud proov,
400-kordne suurendus.

Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta (võrkstruktuuride ja
valgete punktide moodustumine elektromagneetilise kiirguskoormuse
toimel), 27.06.2001 võetud proov, 400-kordne suurendus, rääkis iga
päev pool tundi telefoniga.

Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega ning Beamer 1:1
kaitsevarjega (struktuur on vabam, Beamer 1:1 kaitse on nähtav),
02.08.2001 võetud proov, 400-kordne suurendus, rääkis iga päev pool
tundi telefoniga.

Teave!
Palun lugege seda kõige pealt
(seaduseandja poolt ettekirjutatud)
Paljude alternatiivmeditsiini meetodite mõju ei ole teaduslike kriteeriumite alusel kuni tänaseni tõestatud. See kehtib ka kõikide Weberi bioenergia toodete kohta. Lisaks sellele ei eksisteeri
tavateaduse teadmiste kohaselt geomeetrilise kujuga kiirgust ning mitte hoomatavaid võnkeid. Seetõttu ei ole loodusteaduse arvates võimalik, et organismi varustamine bioenergiaga või
mitte hoomatava võnkevälja ärritus mõjutab keha heaolutunnet.
Me rõhutame, et me ei saa lubada tervendavat toimet. Meie toodete nimetatud omadused tuginevad kogemustele, mis on tehtud praktilise kasutamise käigus. Neid ei saa seni tunnustatud
mõõtmismeetoditega kinnitada. Tavateadus ei tunnusta neid mõõtmismeetodeid, millega me tõestasime toimet. Neid huvitavad seega seadmed, mis tuginevad isemõtlejate meetoditele.
Vastavalt valitsevatele teaduslikele andmetele ei saa meie tooted funktsioneerida. Tekkiv toime on tavateaduse arvates platseeboefekt. Weberi bioenergia toodete kasutamine ei tohiks viia
selleni, et tervisemurede korral lõpetatakse arsti või tervendaja ravi.
Isis®-Beameri jõud on hiljuti hakanud võitma alternatiiv-meditsiini ringkondades üha suuremat poolehoidu. Ta on mõeldud täiendavaks meetmeks ning toetab tervenemisprotsesse. Ta ei
asenda siiski arstiabi! Igal juhul on soovitatav sümptomite meditsiiniline selgitus ning ravi. Isis®-Beamerit ei tohiks kasutada meditsiinilise ravi asemel. Ka ei suuda ta katta tavameditsiini
kõiki valdkondi.
„Nii nagu seaduseandja poolt ettekirjutatud, juhime me teie tähelepanu sellele, et kõikide meie poolt müüdavate toodete kasutamisel ei ole ravi tulemus garanteeritud. Ka puudub teaduslik
tõestus täna tavapäraste mõõtemeetoditega.“
Me täname teid, et olete meid usaldanud ning soovime teile paju rõõmu meie seadmete kasutamisel. Küsimuste korral vastame teile meelsasti.
Südamlike tervitustega
Eckhard Weber
Miks me võime nii vähe öelda oma toodete mõju kohta?
Just tervishoiusektoris kaitseb seadusandja tarbijat range reeglistikuga. Kes selle vastu tegutseb, seda hoiatatakse esmalt, rikkumise jätkudes trahvitakse. Tarbijakaitse on oluline!
Problemaatiliseks muutub see siis, kui tootja ja seadusandja vahel on erinevad arusaamad seoses sellega, mis eksisteerib taeva ja maa vahel. Kõik meie tooted põhinevad orgon-energial ning
geomeetrilise kujuga kiirgusel, mis meie arvates eksisteerivad. Tavameditsiini seisukoha järgi ei ole neid energiaid siiski olemas; seda ei saa tunnustatud loodusteaduste mõõteseadmetega
tõestada. Kuna seadusandja juhindub üksnes nendest mõõteseadmetest, oleme kohustatud alljärgnevaks kurioosumiks: Me peame oma reklaamis seadma kahtluse alla efektid, mis on
meile teada! Me oleme kohustatud kõik efektide kirjeldused, mille me oleme kogunud kogemustest meie seadmetega, väljendama tingivas kõneviisis. Seetõttu leiate käesolevast brošüürist
palju eriskummaliselt kõlavaid formuleeringuid koos sõnadega nagu „tõenäoliselt“, „võimaluse korral“, „oletatavalt“, „võib-olla“ ja „võimalik“. Ärge laske end sellest aga eksitada.
Juba üle kahekümne aasta turul olles oleme pidanud tegema läbi valuliku õppimisprotsessi. Mõnikord oleme pärast hoiatust pidanud kuid kustutama oma kataloogide lehekülgi. Seetõttu
on meie reklaammaterjalides õiguslik teave, mis täpsemalt võttes sisaldab seda, et meie tooted on (tavameditsiini arvates) ilma toimeta. Nagu öeldud, siis meie arvates on tarbijakaitse hea
ning oluline. Meie puhul tekib kõikide osaliste jaoks siiski raske olukord. Seetõttu täname eriliselt oma ca 10 000 klienti, kes vaatamata sellele meid ja meie tooteid usaldavad. Me oleme
tänaseks näiteks müünud ca 50 000 Weber-Isis®-Beamerit. Ning teie tagasiside kinnitab seda meile!
Me soovime teile edaspidigi palju rõõmu ja edu meie toodete kasutamisel. Küsimuste korral palun helistage meile. Anname teile meelsasti täiendavat informatsiooni ning nõuandeid.
Teie kogemuskirjade üle on meil väga hea meel!
Bio-Energie Systeme
(eesti k bioenergiasüsteemid)

Umwelt-Technologien
(eesti k keskkonnatehnoloogiad)

1. Täisvaates pilt
40-kordne suurendus

Hagalis AG
Kristallianalüüsid – Kvaliteedikontroll
Kvaliteedi nõustamine – Meditsiinilised diagnoosid

Pildil on näha laialdast kristalliseerumist, mis levib ühtlaselt üle kogu pildi.
Puuduvad kristallimoodustiste tugevad kontsentratsioonid, mis tugineksid
kõvenemistel või lõhustumisprotsessidel. Peenetel kristallidel on laiad harud,
millel on ca 60° suurune nurgastruktuur. Need on märgid tervest tervislikust
seisundist ning tasakaalustatud ainevahetusest.

Eulogiusstr. 8
88634 Aftholderberg
Hagalis AG * Eulogiusstr. 8 * 88634 Aftholderberg

Pildi äärel on harmooniliselt moodustunud kristallistruktuurid, mis ei anna
märke elektromagneetilisest kiirguskoormusest. Sellest tulenevalt ei ole keha
mõjutatud, mis tänapäeval sageli nii ei ole, kuna elektromagneetiline kiirgus ei
teki üksnes mobiiltelefonist, vaid neil on oma roll ka kodudes.

Weber-Bio-Energie-Systeme
(eesti k Weberi bioenergiasüsteemid)
Eckhard Weber
Kasseler Str.
30.05.2001

Kristallianalüüs

2. Lähivaates pilt

Mobiiltelefonide kiirgusmõjude katseuuringu diagnostiline hindamine

100-kordne suurendus

Uuritud proovid: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta 23.05.2001

Proov: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni
mõjutuseta 23.05.2001

Hetkel on tuvastavat üksnes kerge funktsionaalne häire ning puudub otsene
probleem organitega.

Uuriti spagüürilist kristalliseerumist, mis saadi proovide vedelast ja tahkest faasist.
Kristallid tekivad seejuures destillaadijäägi ekstraheerimisest, mis eelnevalt tuhastati ning tehti pulbriks. Need kristallisoolad
puhastatakse destillaadiga ning asetatakse alusklaasile. Vedelik aurustatakse toatemperatuuril. Seejuures tekivad proovidel liigitatavad
kristallipildid, mis annavad teavet proovide elujõulisuse kvaliteedi kohta.
Kristalliseerumine kokkuvõtvalt:
1. proovi destilleerimine ilma vee või muude lahustite lisamiseta madalal temperatuuril;
2. kristallisoola saamine destillaadijäägist tuhastamise ning pulbriks muutmise teel;
3. destillaadi ja kristallisoolade puhastamine ning kandmine alusklaasile.
- Tüüpiliste, proovide juurde kuuluvate kristallipiltide tekkimine Kristallipilte saab samast proovist teha igal ajal uuesti ning need näitavad alati proovide juurde tavapäraselt kuuluvaid kristallipilte.
Siin uuritud analüüs on võrdlusuuringute võrdlusaluseks, mille puhul uuritakse mobiiltelefonide kiirgusmõju ning kaitsevarje mõju
nende kiirguste suhtes. Seejuures on esiplaanil mõju kasutajale. Tegemist on vereprooviga, mis võeti patsiendilt, kes eelnevalt ei olnud
kasutanud mobiiltelefoni. Seetõttu ei ole patsienti seni mõjutanud ülaltoodud kiirgusväljad. Proovi puhul on tegemist neutraalse
prooviga, mida võrreldi sama patsiendi vereprooviga, mis võeti neli nädalat hiljem pärast intensiivset mobiiltelefoni kasutust. Siinjuures
uuritakse kiirguse mõju verele. Pärast järgmist nelja nädalat võeti samalt patsiendilt vereproov, kusjuures patsient viibis uuesti sama
mobiiltelefoni kiirgusmõju käes, erinevusega, et see oli nüüd varustatud kaitsevarjega, mis peaks neutraliseerima elektromagneetilised
kiirgusväljad. Kõiki kolme proovi võrreldi omavahel, hinnati patsiendi tervislikku seisundit ning registreeriti kiirguskoormuse poolt
esile kutsutud muutused. Seejuures võeti arvesse patsiendi individuaalset konstitutsiooni.
Selles uuringus tekkisid jõulised kristallistruktuurid, mis paiknevad üle terve pildi. Patsiendi üldine konstitutsioon on hea ning
kroonilisi probleeme ei ilmne.
Kuna ülekaalus ei ole täisnurksed struktuurid ning esile ei kerki kogu pilti läbivad pikad kristallnõelad, saab eeldada, et patsiendil ei ole
probleeme. Ei ole ka märke sellest, et oleks olemas konkreetne vaevus mõne muu haiguse jaoks.
Pildi keskel on näha tähekujulisi kristallistruktuure, mis viitavad aktiivsele ainevahetusele, mis asub tervislikes piirides. Tuvastatavad
ei ole kahjulikud ained suurte tumedate tsoonide näol. Selles mõttes ei ole patsiendil näha keskkonnamõjusid, mida sageli patsientide
puhul tuvastada saab. Üksikutes kohtades on kristallid, millel on nurkade struktuur 80° ja 84° vahel. Siin on näha väikseid protsesse,
mis viitavad alafunktsioonile.
Närvisüsteemis ei ole näha iseärasusi, mistõttu saab eeldada, et tegemist on tavapärase tervisliku seisundiga. Puuduvad märgid seoses
närvisüsteemi või muu organismi elektromagneetilise kiirguskoormusega. Kokkuvõttes paistab patsient olema suhteliselt vitaalne ning
hea regeneratsiooni potentsiaaliga. Muid üksikasju kirjeldatakse koos piltidega.

3. Suurendusega pilt

Proov: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni
mõjutuseta 23.05.2001

400-kordne suurendus
Pildil on näha tähekujulisi kristallstruktuure, millel on ca 60° nurgad, mis näitav
eelnevalt mainitud tugevat konstitutsiooni. Need on tervislikud märgid, mis on
ülekaalus kogu pildi ulatuses. Kuna kroonilised probleemid pole tuvastatavad, ei
ole vaja teraapiat, vaid pigem konstitutsionaalset ravi.
Kokkuvõtvalt ei ole ka 400-kordse suurenduse puhul näha kristalli
konfiguratsiooni, mis viitaks elektromagneetilisele kiirguskoormusele. Seetõttu
võib lähtuda sellest, et patsient viibib tervislikus keskkonnas, mis on vaba
koormustest. Sama kehtib ka saasteainete esinemise kohta, mis võib paljude
patsientide puhul olemas olla juba üksnes tavapärase keskkonnamõju tõttu.
Koostoimes tugeva elektromagneetilise kiirguskoormusega võib tekkida
suurenenud saasteainete esinemine.

Proov: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta 23.05.2001

Proov: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni
mõjutuseta 23.05.2001

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et tegemist on terve patsiendiga, kellel on tugev konstitutsioon. Esineb küll mõningaid nõrkasid kohti,
mis on seotud individuaalse konstitutsiooniga, aga organismi elektromagneetiline kiirguskoormus ei ole tuvastatav. Sellest tulenevalt
on selle patsiendi puhul tegemist inimesega, kes sobib väga hästi ülalkirjeldatud võrdlustestiks.
Aftholderberg, 30.05.2001
A. Schulz (uuringujuht)

Kristallianalüüs 03.07.2001

2. Lähivaates pilt

Mobiiltelefoni kiirgusmõjude katseuuringu diagnostiline hindamine

100-kordne suurendus

Weberi bioenergiasüsteemide proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega 27.06.2001
Läbiviidud katsete käigus uuriti mobiiltelefonide kiirguskoormust ning kaitsevarje mõju kiirguste suhtes. Uuringute keskpunktis on iseäranis
mõju kasutajale. Siin on tegemist katsealuse vereprooviga, mida nelja nädala eest uuriti, kui katsealune ei olnud veel kasutanud mobiiltelefoni.
Pärast ca nelja nädalat, mille vältel katsealune kasutas talle antud mobiiltelefoni ning oli seetõttu suure kiirguse käes, võeti uuesti proov, mis
oli siin uurimisobjektiks. Pärast järgmist nelja nädalat võeti samalt patsiendilt vereproov, kusjuures patsient viibis uuesti sama mobiiltelefoni
kiirguse käes, aga erinevusega, et nüüd oli telefon varustatud kaitsevarjega, mis peaks neutraliseerima elektromagneetilist kiirguskoormust.
Kõiki kolme proovi võrreldi üksteisega, hinnati patsiendi tervislikku seisundit ning tuvastati muudatusi, mille kutsus esile kiirguskoormus.
Seejuures arvestati patsiendi individuaalset konstitutsiooni.
Selle uuringu puhul on näha jätkuvalt tugevaid kristallistruktuure, mis jagunevad üle terve pildi. Siiski on näha mõningaid kristallivabu alasid,
mis viitavad sellele, et patsiendil on vähem vitaalsust võrreldes neutraalse prooviga. Üldine konstitutsioon on küll veel vitaalne, aga see on
oluliselt nõrgem kui enne. Erinevust võib näha nurkade struktuuri muutuses. Kui neutraalse proovi ajal ei esinenud peaaegu üldse täisnurkseid
struktuure ning ühtegi tervet pilti läbivaid pikki kristallinõelasid, on siin selgelt näha mitmeid suuri alasid täisnurkse struktuuriga. Ühel
pool moodustuvad peened võremustriga struktuurid pildiääres, mis vastavad närvisüsteemile ning pildi keskel on tugevalt kõvastunud
kristallistruktuurid. Ilmselgelt on siin mõjutanud tugevad elektromagneetilised väljad, millel on degradeeruv mõju närvisüsteemile. Lisaks
sellele moodustuvad pikkade nõeltega kristallid, mis eraldavad üksteisest kogu pildi piirkondasid. Siin on näha selgeid märke probleemidest,
mida muidu leiab ainult teiste vaevuste puhul seoses teiste haigustega.
Pildi keskelt on vaevu leida tähekujulisi kristallistruktuure. Ilmselgelt on siin elektromagneetilised väljad ka mõjunud negatiivselt patsiendi
ainevahetusele, kuna see ei ole enam nii aktiivne, nii nagu see oli negatiivse proovi puhul. Juhul kui see elektromagneetiline kiirguskoormus
kestaks edasi, võib see protsess muutuda krooniliseks ning see võib tõepoolest viia närvisüsteemi, aga ka erinevate ainevahetuselundite häireni,
ning eelkõige põhjustada vegetatiivset närvisüsteemi. Häire ei ole momendil veel nii tugev, et seda ei saaks parandada sobivate, neutraliseerivate
meetmetega, mis seisnevad eelkõige elektromagnetväljade esinemise vältimisega keskkonnas. Püsiva kasutamise korral võib see siiski viia
kahjustuste tekkimiseni. See on väga muret tekitav, eelkõige siis, kui kõne all on noorte mobiiltelefonide kasutus, kelle närvisüsteem ei ole veel
täielikult välja arenenud. Kui siin sellised kiirgused oma kahjuliku toimega mõjutavad närvisüsteemi, võib see endaga kaasa tuua probleeme.
Just lapsed ei tohiks viibida sellise kiirguse mõju käes, kuna püsiva kasutamise korral peab arvestama probleemidega. Sellel juhul ei saa
katsealuse puhul eeldada, et toimunud on kahjustused, kuid siiski on püsivalt negatiivselt mõjutatud vitaalsust ning tervislik seisund on
halvenenud, mida kindlasti ei soovita. Üksikutes kohtades esile kerkinud nurgastruktuurid 80° ja 84°vahel, nii nagu need esinesid neutraalse
proovi puhul, näitavad siin oluliselt halvemaid väärtusi, kuna eelkõige on moodustunud täisnurksed struktuurid. Seega on problemaatilised
protsessid kergelt süvenenud.

Pildil on näha märke probleemidest lineaarsete kristallide kujul, mis eraldavad
üksteisest terveid pildialasid. Sellised märgid esinevad üksnes inimeste puhul,
kellel on muud haigused. Lühikese kokkupuuteaja tõttu saab järeldada, et sellised
fenomenid kujutavad üksnes funktsionaalseid häireid ning seetõttu on need lihtsasti
pöörduvad. Pikaajalisema kasutamise korral suureneb risk siiski maksimaalselt.

3. Suurendusega pilt

Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni
mõjutusega 27.06.2001

400-kordne suurendus
Pildil on selgelt näha võrkstruktuuride selget moodustumist kristallipildi
piirkonnas. Just siin on näha muudatusi, mida põhjustab üksnes elektromagneetiline
kiirguskoormus. Kuna patsiendil eelnevalt ei olnud selliseid sümptomeid, võib
järeldada, et üksnes mobiiltelefoni kiirgusel võis olla selline negatiivne efekt.
Teiste probleemide kõrval on näha ka kerget perfusiooni ning tugevat mineraalide
ladestumise tendentsi, mis võib pikaajalisema kasutuse korral võib viia negatiivsete
protsessideni.

Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni
mõjutusega 27.06.2001

Kokkuvõte

Täpsemaid üksikasju kirjeldatakse seoses piltidega.

Weberi bioenergiasüsteemide proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega 27.06.2001

1. Täisvaates pilt
40-kordne suurendus
Pildil on selgelt näha jäikasid kristallstruktuure, millel on eelkõige täisnurk.
Neutraalses proovis on selliseid märke väga vähe või peaaegu üldse mitte näha, nii et
see suur muutus seoses katsealusega viitab ainult mobiiltelefoni elektromagneetiliste
kiirgusväljade toimele. Katsealusel ei tekkinud muid häireid või raskeid probleeme,
mis tõestavad kahtlust, et selle fenomeni kutsus esile mobiiltelefoni mõju. Kui
patsiendil ei olnud enne närvisüsteemis võrkstruktuuri kujulisi moodustusi, siis siin
tuvastati selgelt, et tekkinud on probleemid, mida võib täheldada inimeste puhul,
kellel on kalduvus teistele haigustele.

Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega,
400-kordse suurendusega 27.06.2001

Neutraalne proov: Bettina Reitz, veri ilma mobiiltelefoni mõjutuseta, 400-kordse suurendusega
23.05.2001

Pärast nelja nädalat, mille vältel katsealune oli intensiivselt mobiiltelefoni kiirguse mõju käes, on olulisi märke sellest, et tervislikku seisundit
mõjutati negatiivselt. Tuvastati kalduvus teatud probleemidele, mis pikaajalisel kasutamisel annavad märke sellest, et on suur risk probleemide
tekkimiseks. Samaaegselt tuvastati veel teisigi häireid ning alavarustatust mineraalide samaaegse settimistendentsi korral, mida patsiendil
eelnevalt ei tuvastatud. Meil tekib seetõttu õigustatud mure selle kohta, kas mobiiltelefone saab veel kasutada vastutustundlikult. Selle
kasutamine tuleks välistada laste, noorte ja vanemate inimeste puhul, kes ei saa sellist koormust kanda ilma riskita.
Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega
27.06.2001

Kokkuvõtvalt võis selgelt tõestada mobiiltelefoni kiirguse negatiivset mõju, mis ilmselgelt pikaajalise kasutamise käigus võib tervist
ohustada.
Aftholderberg, 03.07.2001
A.Schulz

Kristallianalüüs 12.09.2001

2. Lähivaates pilt

Mobiiltelefoni kiirgusmõjude katseuuringu diagnostiline hindamine
Weberi bioenergiasüsteemide proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni mõjutusega ja Beamer 1:1
kaitsevarjega 02.08.2001

100-kordne suurendus

Läbiviidud katsete käigus uuriti mobiiltelefonide kiirguskoormust ning kaitsevarjete mõju kiirguste suhtes. Uuringute keskpunktis on
iseäranis mõju kasutajale. Siin on tegemist katsealuse vereprooviga, mida nelja nädala eest uuriti, kui katsealune ei olnud veel kasutanud
mobiiltelefoni. Pärast ca nelja nädalat, mille vältel katsealune kasutas talle antud mobiiltelefoni ning oli seetõttu suure kiirguse käes,
võeti uuesti proov, mis oli siin uurimisobjektiks. Pärast järgmist nelja nädalat võeti samalt patsiendilt vereproov, kusjuures patsient
viibis uuesti sama mobiiltelefoni kiirguse käes, aga erinevusega, et nüüd oli telefon varustatud kaitsevarjega, mis peaks neutraliseerima
elektromagneetilist kiirguskoormust. Kõiki kolme proovi võrreldi üksteisega, hinnati patsiendi tervislikku seisundit ning registreeriti
muudatusi, mille kutsus esile kiirguskoormus. Seejuures arvestati patsiendi individuaalset konstitutsiooni.
Siin läbiviidud uuringud tuvastasid vähem kristallivabu alasid, kui eelmisel proovil, mille puhul patsient oli mobiiltelefoni kiirguse mõju
all ilma Beameri kaitsevarjeta. Ilmselgelt saadi Beameriga kaitsevarjega, mida kasutati 4 nädala vältel koos patsiendi mobiiltelefoniga,
oluliselt vähem kahjulikke kiirgusi kui ilma kaitsevarjeta. Üldine konstitutsioon tundub olema võrreldes neutraalse prooviga natuke
nõrgem, kuid vastupidiselt kaitsevarjeta mobiiltelefoni kasutusega on näha positiivset erinevust Beameriga kaitsevarje proovi kasuks.
Ilmselgelt on vähenenud elektromagneetilise kiirguse kahjulik mõju.
Selget erinevust võis näha nurgastruktuuri muudatuses. Kui neutraalse proovi ajal ei esinenud peaaegu üldse täisnurkseid struktuure
ning ilma kaitsevarjeta proovi puhul esines suures ulatuses mitmeid täisnurkseid struktuure, on need siin ilmselgelt ulatuslikult
neutraliseeritud. Küll ei saa eeldada kahjuliku kiirguse täielikku kaitsevarjet, aga Beameri positiivset mõju on selgelt näha. Seda fakti
saab põhjendada sellega, et enam ei esine suures ulatuses peeneid võrgumustriga struktuure pildi äärel, mis vastavad närvisüsteemile.
Siin on veel näha närvisüsteemi elektromagneetilist koormust, millel on sarnasus ekstreemselt koormatud patsiendi verekristalli pildiga.
Kuna need märgid olid tuntavalt leevendunud, tundub, et kaitsevarje oli tõhus. Ka pildi keskel ei olnud enam võimalik tuvastada tugevalt
kõvastunud ristikujulisi struktuure, nii nagu need esinesid proovil, mille puhul ei kasutatud kaitsevarjet. Elektromagneetilised väljad ei saa
seetõttu enam nii tugevalt keha mõjutada ning sellest tulenevalt ei nõrgestatud keha nii tugevalt, kui see ilma kaitsevarjeta katse puhul oli.
Tervel pildil ei olnud enam võimalik tuvastada pikkade nõeltega kristalle, mis eraldasid üksteisest terveid pildialasid. Mitte kaitsevarjestatud
proovis tuvastatud märke häirest, nii nagu need esinevad teiste haiguste puhul, ei olnud võimalik tuvastada siin uuritud kaitsevarjega
proovis.

Pildil ei ole enam näha märke kahjulikest probleemidest lineaarsete kristallide
kujul. Seoses sellega ei ole enam probleeme. Ka pikaajalise toimeaja puhul on sellega
vähemalt leevendatud kahjulikku mõju. Alles jäänud kahjulikud mõjud, mida on
eelkõige veel näha täisnurksetes struktuurides mõningates kohtades, on igal juhul
lihtsamini tagasipööratavad võrreldes kaitsevarjeta prooviga. Kalduvust kahjulikele
probleemidele on neutraliseeritud hästi. Sama kehtib ka pildi keskel asuvate jäikade
kristallistruktuuride puhul, mis näitasid kahjulikku efekti elektromagneetilise
kiirguse tõttu ilma kaitsevarjeta proovis. Need ei esine siin nii tugevalt ning need on
selgelt vähem nähtavad kui kaitsevarjeta proovi puhul.
Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni ja
Beamer 1:1 mõjutusega 02.08.2001

3. Suurendusega pilt
400-kordne suurendus
Pildil on näha oluliselt ühtsemaid struktuure kui kaitsevarjeta proovi puhul. Jäigad
struktuurid on lõdvenenud ning moodustusid isegi ümmargused kristallistruktuurid,
mis seostuvad erilise ainevahetusega nii nagu see oli kaitsevarjeta proovi puhul.
Küll ei moodustu peened tähekujulised kristallistruktuurid 60° nurgastruktuuriga,
nii nagu tuvastati patsiendi neutraalses proovis ilma mobiiltelefoni mõjutuseta, aga
siiski neutraliseeriti selgelt kahjulikke toimeid. Jätkuvalt moodustuvad mõningatesse
kohtadesse täisnurksed struktuurid, mis endiselt väljendavad kahjulikku mõju.
Seetõttu peavad lapsed olema ettevaatlikud mobiiltelefonide kasutamisel, isegi kui seda
saab, nagu siingi, kaitsta mõne seadmega. Endiselt on kahjulike kiirguste kahtlus.
Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni ja
Beamer 1:1 mõjutusega 02.08.2001

Kokkuvõte
Weberi bioenergiasüsteemi proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefoni ja Beamer 1:1 mõjutusega 02.08.2001

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Beameri kaitsevarjega oli võimalik vähendada kahjustavaid protsesse, mis võivad mobiiltelefoni püsival
kasutamisel põhjustada närvisüsteemi kroonilisi ja teisi erinevaid probleeme.
Veel olemasolevaid häireid saab lihtsasti parandada ning seetõttu paistab, et kaitsevarje saab leevendada kalduvust häirete krooniliseks
muutumisele kahjuliku kiirguse tõttu. Siiski kehtib vaatamata Beameri kaitsevarjele, et mobiiltelefoni püsiv kasutamine noorte poolt on
muret tekitav ning seetõttu on ilmtingimata soovitatav vältida elektromagnetvälju elukeskkonnas, et kaitsta lapse veel arenevat organismi.
Kui siin mõjuvad sellised kahjustava toimega kiirgused, võib see põhjustada pöördumatuid probleeme. Just lapsed ei tohiks olla selle
kiirguse mõju käes, kuna püsival kasutamisel peab arvestama probleemidega. Beamer kaitsevarjena ei saa siin ka päris päästa (ehkki
mobiiltelefoni mõjutusega testid on vastupidavustestid, mida võrreldavate toodete tootjad veel teinud ei ole), mistõttu lapsi tuleks eriti
kaitsta. Täiskasvanud katsealuse jaoks on siiski üks selge eelis, mida saab tõestada verekristalli analüüsiga.
Täpsemaid üksikasju kirjeldatakse seoses piltidega.

1. Täisvaates pilt
40-kordne suurendus
Proov: Bettina Reitz, veri mobiiltelefon mõjutuse ja Beamer 1:1ga 02.08.2001
Pildil on näha oluliselt vabamaid struktuure, kui see oli ilma kaitsevarjeta proovi puhul.
Eelkõige pildiääre piirkonnas on oluliselt vähem võimalik tuvastada täisnurkseid
struktuure ning samal ajal moodustuvad ümmargused kristallid, mis viitavad oluliselt
tervemale funktsioonile. Beameri kaitsevarjega oli selgelt võimalik neutraliseerida
võrgumustriga struktuure, mis viitavad tugevale koormusele elektromagneetilise
kiirgusega, mida tekitab mobiiltelefon. Küll ei olnud veel võimalik eemaldada kõiki
kahjulikke märke, aga kalduvus kahjulikuks mõjuks on oluliselt vähenenud. Verepilt
ei näita seega enam nii tugevalt koormatud patsienti, kui see oli ilma kaitsevarjeta.

Bettina Reitz, veri 400-kordse suurendusega,
mobiiltelefoni ja Beamer 1:1 mõjutusega 02.08.2001

Neutraalne proov: Bettina Reitz, veri 400-kordse
suurendusega, mobiiltelefoni ja Beamer 1:1
mõjutusega 27.06.2001

Pärast järgmist nelja nädalat, mille vältel katsealune viibis mobiiltelefoni kiirguse mõju käes, mis nüüd oli varustatud firma Weber
kaitsevarjestusseadmega, on tuvastav kiirguse negatiivse mõju vähenemine patsiendi organismile. On olemas selged märgid selle kohta,
et patsiendi konstitutsiooni ei ole nii tugevasti nõrgestatud võrreldes kaitsevarjeta prooviga. Oluliselt on vähenenud kahjustavate
probleemide tendents, nii et pikaajalise kasutamise korral sai samuti vähendada elektromagneetilise kiirguse ohtu. Kuid siiski ei ole
võimalik seda endiselt täiesti välistada, nii et igal juhul on ikka ja jälle soovitatavad taastumisajad, mille vältel mobiiltelefoni ei kasutata.
Kokkuvõtvalt võib siiski lähtuda sellest, et Beamer oli patsiendi jaoks kasulik ning absorbeeris vähemalt osaliselt kahjulikku kiirgust. See
on sellise suhteliselt lihtsa toote puhul väga üllatav, mida esialgses testis positiivselt tõestati. Selleks et teha kõikehõlmavat aruannet, millel
on ka teaduslikud kriteeriumid, peaks minimaalselt uurima kaheksat kuni kümmet katsealust, et hoida vea allikas võimalikult madal.
Siin läbiviidud uuring annab igal juhul põhjuse oletuseks, et firma Weber kaitsevarjeseadmel on positiivne mõju.
Aftholderberg, 12.09.2001
A. Schulz (uuringujuht)

