BIOS-brickan stör av personen energimässigt. Det innebär att om man
stör av telefonen, så påverkas inte den med apparat mätbara strålningen.
Det som ändrats är hur det har påverkat människan.
Många kan känna det direkt, men inte alla.
Eftersom det inte finns vetenskapliga instrument att testa med, så använder
vi två olika metoder vid våra tester: auratestning med slagruta och muskeltest
med kinesiologi. Då ser vi hur kroppen påverkas negativt av mobilen och hur
det förbättras efter avstörning och kan på så sätt testa om avstöraren fungerar
på den personen eller om man bör välja en annan.
Vi har flera sorter att välja på.
Våra tester är gratis.
Eftersom inte alla har möjlighet att komma och testa personligen,
så lämnar vi 30 dagars öppet köp på avstörningar.
Produkten måste naturligtvis vara i oskadat skick, dvs. med klisterlapp och papper
kvar på BIOS-brickan om du returnerar den. Då har du möjlighet att själv känna
efter under en tid, för många (dvs. normalt de som känner av sin mobil) märker
skillnaden tydligt.
Gratis test av mobil
Alla känner inte av sin mobil, trots att de påverkas, så därför är det alltid bäst att
testa aura och muskler om det går. Ring och hör dig för när och var vi testar gratis.
Normalt gör vi det på Jordstrålningscentrums föredragskvällar inne i Stockholm,
kl 18:10 – 18:30. Läs om adress, föredragsdatum och tider på hemsidan
www.jordstralningscentrum.se eller ring och fråga 08-510 110 25.
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BIOS
BIOS-produkter används för att minska störningen
från el i hus och från mobil- och bärbara telefoner, TV,
dator m.fl. el-apparater samt reducera jordstrålning m.m.

BIOSBRICKAN (Pris 295:-)
BIOS-brickan används normalt för att minska störningen från el i hus och för att
reducera jordstrålning, samt för att störa av mobiler och diverse elapparater.
BIOS-brickan är ca 2 x 3 cm samt 1 mm tjock och har en genomskinlig klisterlapp
runtom. Den är billigare än BIOS-pluggen, men nästan lika effektiv.
BIOS-brickan klistras fast, om den används för avstörning av hus eller apparater,
varför den inte kan flyttas så lätt, vilket BIOS-pluggen kan.
I mobiler kan den läggas löst.
Använd inte för många avstörare i samma rum, för då känns det oftast inte bra.

Placering av BIOS-bricka

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Börja med att dra av den vita pappen (utom till TV och bildskärm). Den färgade
delen sitter under en genomskinlig klisterlapp. Klisterlappen kan klippas till önskad
storlek vid behov, men klipp inte i den färgade mittdelen.

Kontor: Stockholmsvägen 158, 187 32 Täby. 08 - 510 110 25

www.jordstralningscentrum.se jc@vingar.se
Mycket mer info om BIOS, PlusMinus, mobiltelefoner,
elöverkänslighet, kinesiologi, purpurplattor, hälsa, recept m.m.
finns på http://adante.se
Vi säljer produkterna på våra föredragskväller och per postorder.
Du kan maila eller ringa in din order om du vill beställa något.

- Mobil
En BIOS-bricka, som används för avstörning av mobiler, kan läggas lös under
batteriluckan, så att man lätt kan flytta över den till en ny mobil. Dra då bort hela
klisterlappen också och använd bara den färgade mittdelen. Den brukar normalt få
plats under batteriluckan. Skulle den inte få plats, vilket är ovanligt även på små
mobiler, så klistra fast BIOS-brickan utanpå batteriluckan på baksidan av mobilen
(klipp till den genomskinliga klisterlappen till önskad storlek).

- Bärbara telefoner i huset
Brukar normalt stråla oavsett om den används eller ej.
Sätt en BIOS-bricka på både telefonen (på baksidan vid batteriet)
och en på basenheten (den du placerar telefonen i).

- El- och jordstrålning
BIOS-brickan klistras fast på proppskåp av plåt, så nära ”Av- och på”-knappen
som möjligt, för att komma nära ingående ledning till huset. Ev kan man hitta
ledningen redan utanför huset, om det är en villa, och placera brickan där.
Den måste dock sitta väl skyddad från väta.
Är proppskåpet av plast så är det bäst om man kan hitta ingående ledning och
sätta direkt på den. Annars bör man använda en BIOS-plugg.

- Elapparater av olika slag
Många apparater kan störa mycket, t ex kopiatorer, så slå alltid av elektriska
apparater när du inte använder dem.
Klistra fast BIOS-brickan så nära motorn som möjligt.

- TV
Ta loss den lilla fyrkantiga färgade mittdelen av BIOS-brickan (dra bort den
genomskinliga klisterdelen och det vita papperet) och lägg den ovanpå TVn så
den sticker ut lite framför TV-skärmen. Sätt fast den med en tejp ovanpå skärmen.

- Dator
Datorer brukar stråla ganska kraftigt. Många reagerar på dem.

- Bärbar dator
Klistra fast brickan på ledigt utrymme till vänster eller höger om tangentbordet.

- Ej bärbar dator
Lägg den färgade mittdelen av BIOS-brickan ovanpå skärmen så den sticker ut lite
framför skärmen (se instruktionen för TV). Sätt fast den med en tejpbit ovanpå
skärmen.
Om hårddisken står en bit bort så föreslår vi att du sätter en BIOS-bricka även på
den, på framsidan som är vänd emot dig.
Försök att alltid ha datorn i ett jordat uttag så minskar strålningen.

Innehållsförteckning
BIOS innehåller pulveriserade mineraler och kristaller i en specifik blandning.
Innehåller inte guld. Den med mätinstrument mätbara strålningen är lika stor efter
avstörning. Det är den negativa energin som störs av.

BIOSPLUGG
(Pris 650:-)
BIOS-pluggen används för att minska
störningen från el i hus och för att reducera
jordstrålning.
De vanliga jordstrålningstyperna störs av,
men det kan i mer sällsynta fall finnas
jordstrålningstyper i lokalen, som kräver en
specialavstörning av en erfaren person.
Pluggens avstörning räcker normalt till ett hus på ca 120-150 m2.
Är lokalen större så rekommenderar vi att man sätter in en till,
och då på en annan våning av huset eller i andra änden.
Pluggen sätts in i ett jordat eluttag.
Helst skall den vara ensam i den kontakten om det går.
Den bör helst vara placerad minst en meter från den plats där man sitter länge
eller sover.
BIOS-pluggen används om man vill kunna flytta avstörningen lätt,
t. ex. om man vill ta med sig den på resor och till andra platser.
BIOS-pluggen används också när elskåpet inte är av plåt utan av plast.
Den är något starkare än BIOS-brickan, vi uppskattar det till ca 5 %.

Avstörning av mobil
Varje person reagerar individuellt på både störningar och avstörningar och har
därför olika behov när de vill skydda sig.
I stort sett alla reagerar negativt på mobiler enligt våra muskel- och auratester.
De flesta får hjälp med att tåla sin mobil bättre genom användande av BIOSbrickan, men inte alla. Vi uppskattar att den fungerar till ca 80 % av personerna.
Vi är oberoende leverantörer och har testat många olika slags mobilavstörningar
och jämfört dem. Vi har inte hittat någon avstörning på marknaden som
fungerar på alla personer (trots att de olika leverantörerna brukar ange det!).
Därför har vi valt att arbeta med de avstörningar som fungerar för de flesta, har
bäst prestanda enligt våra mätningar och som dessutom har lågt pris.
Det finns, enligt vår uppfattning, tyvärr många sorter ute på marknaden med
väldigt låg prestanda och/eller oskäligt höga priser. (vi har sett avstörningar för hus
som kostar över 14.000:- och som är mycket sämre än BIOS-brickan för 225:-!).
Vi sätter BIOS-brickan på främsta plats för den har mycket bra prestanda, har lågt
pris och fungerar för de flesta. Det finns naturligtvis flera sorters avstörare som
fungerar bra. och vi har också flera andra sorter till försäljning som vi använder till
de som inte BIOS-brickan fungerar till.

