
Power Your Way Through Life

يعج العالم الذي نعيش فيه بال�ثير من العناصر الت� تهدد صحتنا وعافيتنا 
ا من التلوث الخف� المنبعث من استخدامنا الواسع لألجهزة  بش�ل عام. وبدء�

ا بالضغط الذي نواجهه ف� حياتنا المشغولة، تستهلك  اإلل�ترونية، مرور�
أجسامنا الطاقة بش�ل ثابت إل� الدرجة الت� قد نمرض عندها. كما أنه من غير 
المفيد االعتماد عل� مرور الوقت ألن التطورات التكنولوجية تساهم ف� التلوث 

ا بين األجيال الشابة  ويستمر ارتفاع مستويات اإلجهاد لدى الناس، وخصوص�
بسبب الرغبة ف� االستقالل المادي. 

ا لجمعية علم النفس األمري�ية (APA)، (األشخاص  يواجه جيل األلفية، وفقً
ا) اإلجهاد ومقاومة القلق أكثر من أي جيل آخر، ومن  من سن ٢٠ إل� ٣٧ عام�
ا). وهذا ألن ال�ثيرين من هذه  الجيل "س" (ذوو األعمار من ٣٨ إل� ٥١ عام�

الفئات العمرية يواجهون الضغوط المالية والمواقف الصعبة ف� حياتهم 
اليومية الطاحنة. ويجدر بالذكر أن معظم األشخاص قد تعودوا عل� عادات 

ا، وعدم تناول األطعمة المفيدة. ا جدً غير صحية مثل النوم متأخر�

ونتيجة لذلك، يقلل اإلجهاد والقلق من مستويات الطاقة لدينا ويقلل من 
إنتاجيتنا، وهذا يؤدي إل� تدهور حالتنا حت� نشعر بالمرض ويتطور ذلك إل� 

أمراض جسدية خطيرة. 

اإلجهــاد – القاتل الصامت

ا مسبب حديث لإلجهاد عل� ش�ل الضباب  عالوة عل� ذلك، يوجد لدينا أيض�
اإلل�ترون� وهذا ي�ضاف إل� مش�التنا. يشير مصطلح الضباب اإلل�ترون� إل� 
ال�مية ال�بيرة من الحقول ال�هرومغناطيسية (EMF) الموجودة ف� كل م�ان 

عل� ال�وكب. ينبعث الضباب اإلل�ترون� بسبب التكنولوجيا الت� نستخدمها 
بانتظام، مثل أجهزة ال�مبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة، وأجهزة التلفاز 

وأفران المي�روويف، باإلضافة إل� المصادر الطبيعية مثل العواصف الرعدية 
والحقل المغناطيس� لألرض.

أوضح العديد من البحوث ومنها بحث منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 
التعرض لمدة طويلة للضباب اإلل�ترون� قد يسبب حدوث تغيرات ف� 

الجسم، وهذا ال يم�ن عالجه، كما يضغط عل� النظام العصبي لفترات من 
ا عل� الصحة.  الوقت وقد يسبب خطر�

اإلجهاد ال�هرومغناطيســ�

ف� واقع األمر، ال يم�ننا أن نعيش دون التعرض لإلجهاد. وهذا بمثابة استجابة طبيعية للعديد من القوى الخارجية الت� تواجهها أجسامنا. 
وعندما يصل األمر إل� اإلجهاد، لن تظل هذه القوى الخارجية مهمة. يبدو أنه توجد مش�لة صغيرة مثل ضياع سلسلة من المفاتيح، وهذا قد 

يؤدي إل� حدوث موجة من ردود الفعل السلبية عل� المستوى العاطف� والجسدي وحت� عل� المستوى الخلوي ألن هرمونات اإلجهاد تزداد.

عد معرفة كيفية التعامل معها عملية داخلية بدرجة كبيرة. يتح�م اإلدراك الداخل�  ول�ن بمجرد بدء حدوث التأثيرات السلبية لإلجهاد، تُ
ن للنسيج، وكل غزو ب�تيري تتم مقاومته، والذي يتح�م ف� كل فعل  الغريزي ف� أجسامنا ف� كل تفاعل كيميائ� أحادي، وكل عملية تكو�

فردي ف� جسدنا. 

ي�من الفارق ف� كيفية مساعدة اختياراتنا عل� التح�م ف� ذلك. 

الوصول إل� الســالم الداخل� 



قالدة الطاقة Amezcua Chi Pendant 3 ه� قالدة ذات طاقة متطورة، وتساعد عل� تعزيز اإلدراك الداخل� ف� التعامل مع الضغوط 
اليومية للمجتمع المعاصر. تعيد قالدة الطاقة Chi Pendant 3 االرتباط بين طاقة أجسامنا أو "المجال الحيوي" مع حياتنا الظاهرية، 

ا لصحتنا الجسدية والعقلية وأدائنا.  وهذا ضروري جدً

 Chi بأنها متطورة بدرجة أكبر من قالدة الطاقة ،(QFT™) �المدعومة بتكنولوجيا الحقل ال�م Chi Pendant 3 تتميز قالدة الطاقة
Pendant 2 حيث تبعث خاليا الرنين فيها أكثر من 100 تردد، ويشمل ذلك موجات ألفا، وبيتا، ودلتا، وثيتا، وجاما. ومن خالل هذه 

الترددات، تتم�ن قالدة الطاقة Chi Pendant 3 من تعظيم المجال الحيوي لإلنسان لعدة أضعاف ف� غضون خمس دقائق فقط من ارتدائها. 

ونتيجة لذلك، تعزز قالدة الطاقة Chi Pendant 3 شعورنا بالعافية، وتزيد من دفاعاتنا الطبيعية للجسم ضد الحقول ال�هرومغناطيسية 
(EMF)، كما تعزز مقاومتنا لإلجهاد وتزيد من األداء العقل� والبدن�،  وتساهم ف� الوصول إل� حياة جيدة بش�ل عام.

 عصــر جديد من الصحة

   •  زيادة مستويات الطاقة
   •  تحسين األداء البدن� 

   •  تعزيز النوم العميق
   •  المساعدة عل� سرعة الشفاء من اإلجهاد البدن� مثل اضطراب الرحالت الجوية الطويلة

   •  زيادة المناعة
   •  تعزيز التوافق مع موجات المخ

   •  تحييد الضباب اإلل�ترون�

األساسية الفوائد 

   •  تأت� الطاقة من رقاقة معادلة المالءمة ™QFT ذات الملف النحاس� وخلية الرنين
   •  ال توجد قيود خاصة بالسن أو موانع استعمال أخرى

   •  تبث أكثر من ١٠٠ تردد
   •  يم�ن الشعور بالتأثيرات ف� غضون 5 دقائق فقط

ا     •  يستمر عملها حت� ٢٥ عام�

ــنة ميزات جديدة محس�

ضع القالدة Amezcua Chi Pendant عل� السلسلة المتوفرة أو أي سلسلة من اختيارك، وارتديها حول عنقك. يم�نك ارتداؤها حت� 
عند النوم ويم�نك توقع حدوث آثار جانبية للجسم حت� عندما تخلعها. 

المقترح االستخدام 

ستخدم ف� تشخيص الحاالت الصحية أو عالجها أو الوقاية منها أو منعها. ي�قصد من المعلومات  ا طبي�ا وال تُ قالدة الطاقة AMEZCUA CHI PENDANT 3 ليست جهازً
ستخدم كبديل لنصيحة من طبيبك أو محترف� الرعاية الصحية اآلخرين، أو بديال� ألي معلومات مضمنة ف� أي ملصق  المتوفرة ف� هذه المقالة األغراض التعليمية فقط وال تُ
أو تغليف ألي منتج. يجب عدم استخدام المعلومات الواردة ف� هذه المقالة لتشخيص أو عالج أي مشاكل صحية أو ف� وصفة طبية ألي دواء أو عالج آخر. يجب عليك 

. نحن ال نقول أي مزاعم عالجية بخصوص الفوائد الصحية ألي من منتجات العالج المغناطيس�. تختلف النتائج من  أال تتوقف عن تناول أي دواء دون استشارة طبيبك أوال�
شخص� آلخر، وقد تكون النتائج لديك مختلفة عما يتم ذكره. نحن ال نقدم أي وعود أو ضمانات سواء صريحة أو مضمنة، قد تم ذكرها والتصريح بأنها ستؤدي إل� أي 

نتيجة معينة. 

إخالء المســؤولية القانونية
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