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ULTRA-TABLETE DE CORECȚIE ȘI 
OPTIMIZARE A BIO-CÂMPURILOR 
UMANE 

 

=== INFORMAȚII GENERALE UTILIZARE === 
Ultra-Tabletele au fost concepute pentru structurarea, optimizarea și informarea apei cu 
frecvențele specifice codate pe UltraTabletă. Astfel ele acționează asupra oricărui lichid (apă, 
suc, ceai, cafea, supe, ciorbe, cosmetice, creme, spray, ser, sosuri) practice orice conține 
apă/lichid.   Vezi ghid video utilizare www.ianramon.ro/ut-utilizare/  

Timpul necesar pentru informarea unui pahar de apă de 300ml este de 3 minute. Astfel dacă ai 
nevoie să structurezi o sticlă de 1 litru, lasă UT timp de 10 minute. Apa informată cu 
UltraTablete își menține proprietățile mai mult de 7 zile dacă nu este supusă la influențe 
electromagnetice puternice (cuptor microunde, televizor, magneti, telefon mobil, cuvinte 
negative) sa stea.  Deci fiindcă păstrează proprietățile poți oferi și familiei sticle / bidoane cu apă 
informată benefic. 

Când pleci cu sticla de apă la servici, la plimbare pune o Ultra Tabletă lângă sticlă în geantă / 
sacoșă și va structura apa în timp ce te deplasezi.  

UltraTabletele emit constant unde electromagnetice prin toate cele 3 direcții (fețe și muchii 
orizontal și vertical) și lichidul cel mai apropiat preia frecvențele și informația benefică codată 
pe UltraTabletă. Poți pune o UltraTableta la 10cm distanță față de apa și tot va avea efect. Fața 
și muchia cea mai scurtă emit cel mai puternic, iar muchia lată puțin mai slab. 

Deci cel mai puternic efect de purificare si echilibrare oferit de UltraTablete îl veți obține 
prin a bea apa care a stat pe una sau mai multe UltraTablete sau în apropierea ei.  

UltraTableta lucrează cu cea mai apropiata apă sau lichid. Dacă pui o sticlă de apă pe o  
UltraTabletă și încă o sticlă lângă ea, UltraTableta va acționa doar asupra sticlei care stă pe ea, 
nu și pe sticla de lângă. Când vrei să structurezi mai multe sticle cu o singură UltraTabletă, o vei 
muta pe / sub sau lângă fiecare sticlă individual. 

Atenție! ULTRA-TABLETELE NU SE BAGĂ ÎN APĂ! 
 
Beți cantitatea recomandată de apă structurată 30ml per kg corp. Veți obține rezultate foarte 
bune doar dacă beți apă, sucurile structurate de Ultra-Tablete și faceți procedură 
 
Pentru a crește vibrația și sănătatea apei, este foarte benefic să ai un ionizator de apă Kangen 
(vezi www.ianramon.ro/apaviitorului ) și să bei apă Kangen informată de UltraTablete.  
Apa are memorie dar mai are și alte proprietăți deosebit de importante cum sunt PH, ORP 
(antioxidarea) și capacitatea de hidratare (tensiunea apei).  
Toate apele din comert și apele filtrate au în general  

a. un PH neutru (adică nu prea te ajută să echilibrezi aciditatea din corp),   
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b. sunt OXIDANTE (adică cresc radicalii liberi și inflamațiile în organism) și  
c. tensiunea acestor ape este diferită față de țesutul celular și hidratează puțin 

organismul. De aceea multe persoane ne-au spus că beau 3 litri / zi de apă plată dar 
se simt tot deshidratate. Tocmai pentru ca nu se absorb în celule. 

 
Apa Kangen rezolvă toate aceste probleme fiind o apă alcalină (echilibrează PH corp, ajutând 
la prevenția de cancer și alte afecțiuni), este apă puternic antioxidantă (adică ajută la 
neutralizarea inflamațiilor din corp).  Află mai multe pe www.ianramon.ro/apaviitorului 
Consumând apa Kangen informată de UltraTablete vei avea o apă filtrată, cu un PH echilibrat, 
bogat antioxidantă, microstructurată (hidratare celulară completă) și informată cu 
frecvențele de plante curative, locuri sfinte. În concluzie cea mai sănătoasă apă. Chiar 
inventatorul UltraTabletelor recomandă pentru creșterea semnificativă a sănătății consumul 
de apă ionizată (ORP negativ așa cum este apa Kangen). Întreabă-ma detalii la: 
contact@ianramon.ro  sau 0732.989.888 
 
Nu doar că vei avea o apă foarte sănătoasă dar vei salva foarte mulți bani pentru ca previi, 
rezolvi sau eviți revenirea unor probleme de sănătate, posibil să eviți analize, tratamente, 
chirurgii care costa peste 9000 -20 000 de euro! Dacă organismul are o apă sănătoasă atunci 
celulele și organele vor sta într-o apă sănătoasă. 
 
Exista persoane care au folosit UltraTablete și nu prea au rezultate?! 
DA, dar puține cazuri iar 95% dintre persoanele care au rezultatele slabe cu utilizarea 
UltraTabletelor sunt ca urmare a consumului insuficient de apă. Si de asemenea nu au 
practicat procedurii de energizare cu UltraTabletele. 
Iar restul 5% din cazuri sunt legate de problemele fizice (mecanice) de coloana vertebrală, 
SAU persoane cu influențe patogene psihologice, traume emoționale foarte puternice. 
Astfel daca nu observați nici o îmbunătățire a stării după 4 luni de utilizare mergeți la un 
osteopat pentru rezolvarea problemelor de coloană sau pentru eliberarea traumelor 
emoționale consultați un Mentor / Maestru de vindecare info-energetica; Eu și Anne Marie 
te putem ghida chiar și de la distanță să descoperi cauza reală (inforenergetică) a problemei 
cu care te confrunți și să o rezolvi permanent. Folosim fie Vindecare Reconectiva, Reconectare 
axiotonală, hipnoză regresivă, scanări Zyto pentru întregul organism, consultanță pentru 
deblocarea fluxului financiar, consultanță pe armonizarea de relații. Dacă simți că vrei să-ți 
accelerezi rezolvarea unei probleme sau să descoperi mai mult vibrația Sinelui tău spune-ne 
ce ai vrea să rezolvi sau să realizezi. Contactează-ne  contact@ianramon.ro  sau 0732.989.888 
 
 
În viața de oras sunt o multitudine de câmpuri electromagnetice, influențe de energii,  
informații de la persoane negative și obiecte / medii care sunt NENATURALE iar acestea 
perturbă buna-funcționare a organismului. UltraTabletele sunt generatoare de inforenergie 
din locuri sfinte, plante curative, rugăciuni de vindecare, pace, armonie, ape puternic curative, 
canale Divine a matricei umane perfecte. Prin utilizarea Ultra-Tabletelor TU intri in rezonanță 
cu frecvențe de sănătate. 
 
În timp Ultra-Tabletele te protejează de câmpuri patogene, îți pot corecta, optimiza bio-
câmpurile mental-emoțional-fizic și aliniează ritmurile interne ale corpului cu ritmurile 
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planetare și galactice.  ULTRA-TABLETELE vor neutralizeaza efectul geopatogen al 
liniilor Hartman pe o rază de 8 metri; suficient pentru un aparatament/casă. 

 

STILUL DE VIAȚĂ este cel mai important! Obiceiurile zilnice. 
Pe lângă utilizarea UltraTabletelor, contează hidratarea, calitatea și combinațiile de alimente, 
mișcare (sport, dans, mers pe jos), și mai ales gândurile zilnice (unde concentrezi, consumi 
energia zilnic? ). 
Calitatea și combinațiile de alimente contează. Vă recomand cărțile Enzima Miracol, Enzima 
Întineririi – scris de Dr. Hiromi Shinya și cartea MEDIUM MEDICAL scrisă de Anthony Williams. 
Nivelul informațional al acțiunii UltraTabletelor trebuie sprijinite cu hidratare suficientă, cu 
mancare „materiale de constructie” de calitate și mișcare! Folosiți suplimente nutriționale 
naturale de calitate bună. Vei avea rezultate foarte bune daca vei consuma clorofila (mix 
pudra verde – iti pot face recomandari).  
 
Fiecare om are și trebuie să-și folosească Maestrul Interior – Instinctul cu care a fost 
înzestrat de Creator de la naștere pentru a folosi cu înțelepciune și eficient ULTRA-
TABLETELE și combinații între ele. Folosește-te de intuiție, folosește afirmații pozitive, 
folosește-ți liber imaginația, vizualizarea creativă pentru a crește sănătatea și nivelul de 
bucurie în viața ta!!  

 

Pe langă a bea apa informata de UltraTablete, le poți purta cu tine (în buzunar, 
în borsetă, sau să dormi cu ele), și le poți poziționa pe meridiane, chakre, 
organe. De asemenea poți face o procedură de energizare dimineața să începi 
ziua în echilibru și putere. 
 
PROCEDURA DE PURIFICARE, ECHILIBRARE ENERGETICĂ ȘI ENERGIZARE 
(10MIN) 
Aceste metode funcționează cu orice Ultra-Tablete.  

A) Poziționare pe CHAKRE 

Poziționeaza o Ultra-TABLETA la osul sacru (zona de conectare cu Mama 
Pământ) și apoi altă tabletă sau mai multe (dacă ai) pune-le pe chakre de jos în 
sus. Este suficient să o menții 1-3 minute pe fiecare chakră. 
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De asemenea chakrele fiind simetrice poți pune ULTRA-TABLETELE și pe spate. 

 

Puteti face această procedură de 1-3 ori pe zi. Ideal dimineața 10-
15min ca să începi ziua în forță și seara înainte de culcare ca să 
eliberezi stresul și să dormi foarte bine, să te odihnești profund. 

 

B) Procedura “Energizarea sistemului osos pe diagonală” folosind 
centrii puternici de energie din palme și picioare. 

Palmă și picior opus și apoi schimbi.  

Tineti o UltraTableta intr-o mana si alta UltraTableta sub talpa piciorului opus. 
(vezi video ghid utilizare pentru exemplificare) 

Pune atenția și simte. 5-10 minute. Poti sa incordezi mușchii palmei și 
piciorului ca să accentueazi ritmurile, fluxul energetic prin acele meridiane.  

N-are rost să faci mai mult de 10 minute. 
Mai bine mai des ca să menții efectul decât 
odată și mult. Odată energizat sistemul tău 
este inteligent și va înceta energizarea ca să 
nu se supra-încarce. 
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TOATE UltraTabletele functioneaza pasiv insa seria VIOLACEE se poate folosi pentru o terapie 
constienta – directionarea energiei constient prin starea de recunostinta, afirmatii si vizualizare. 

 
PROGRAME si AFIRMATII pentru SERIA VIOLACEE (LILIAC) 

CURAȚARE, PROTECȚIE și ECHILIBRARE PROFUNDĂ 
PRIN CANALELE DE COSMOENERGIE DIVINĂ 

ULTRA-TABLETE VIOLACEE iti ofera conectarea puternica si eficienta cu 
energiile din spatiul cosmic Divin – supra numite canale CosmoEnergetice. 
Acestea sunt de 10x mai puternice decat energia clasica Reiki. 

Aceasta serie Violacee este cea mai flexibila serie, datorita posibilitatii de a 
folosi UT Violacee si activ si pasiv. 

PASIV = le folosesti normal pentru structurarea lichidelor si purtat pe corp; 

ACTIV = le poti programa pentru anumite rezultate specifice prin concentrarea 
mentala asupra rezultatului dorit, adaugand afirmatii si vizualizari (imagini 
mentale = foarte important!) + Energia Recunostintei (este parola pentru 
deschiderea canalelor Divine) 
Astfel SERIA VIOLACEE permite utilizarea canalelor cosmo-energetice chiar 
pentru oameni neinitiati in vreo tehnica sau scoala, (fara necesitatea vreunui 
ritual special de activare, deschidere) utilizand energia Recunostintei 
(Multumire) ca parola de acces. 
 
Canalele odata deschise lucreaza de la cateva ore pana la cateva zile. De aceea 
sunt necesare mai multe sedinte / meditatii cu acestea. Pentru a evita stari 
acute se recomanda utilizarea ULTRA-TABLETE Violacee dupa curatare si 
armonizare preliminara facute cu ajutorul setului de baza 1, 2, 5, 8 si 
inceperea cu programele de curățare și armonizare a aurei, a coloanei 
vertebrale cu Ultra Tableta Violacee 16 Curățare SPAȚIU. Aproape toate 
UltraTabletele Violacee sunt acordate la canale de IUBIRE DIVINĂ precum: 
„Iubire Divina”, „Lumina Iubirii Universale” si inca multe, multe altele. Aceste 
Ultra-Tablete si canale Divine ofera tuturor utilizatorilor oportunitatea de a-si 
creste nivelul de vibratie – practic sa-ti aduci aminte de Vibratia Ta Spirituala 
pura, cine ESTI cu adevarat, cu ce scop ai venit in aceasta lume si doar asa te 
vei vindeca profund si iti va creste capacitatea, puterea de a-i ajuta sau inspira 
si pe alti oameni sa faca la fel. 
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Cel mai important este INTENȚIA si IMAGINATIA / VIZUALIZAREA in 
detaliu al rezultatului final pe care il doriti. Imaginati-va toate 
detaliile inclusiv starea emotionala si fizica in care vrei sa fiti cand 
obtineti ceea ce vreti. 
Amintiti-va sa intrati in starea de MULTUMIRE. 

Multumesc pentru.... 
Multumesc pentru.... 
Multumesc pentru.... 
 
Niciodata nu incercati sa specifiati cum (in ce mod) trebuie obtinut rezultatul dorit, doar 
specificati rezultatul dorit cu maximum de detalii. Canalele/Dumnezeu/Universul stiu mai 
bine cum sa organizeze succesiunea de evenimente. Mintea uman nu e facuta sa 
gandeasca organizarea intregii omeniri ca sa se obtina rezultatul dorit in armonie si coerenta 
cu tot ce exista. Aceasta functie este a Sinelui tau Superior, astfel concentreaza-te doar pe 
rezultatul dorit apoi ramai in starea de MULTUMIRE si ai INCREDERE in puterea ta  
CREATOARE si in procesul pornit prin intentia si atentia ta. 
 
PROGRAME RECOMANDATE pentru UT seria LILIAC: 
 
ULTRA-TABLETA NR.9 – INIMĂ SĂNĂTOASĂ 
 
Mulțumesc că mi-am reglat sistemul cardiovascular și funcționează optim acum, 
toate analizele ies excelent. Mă bucur că pot face orice efort și inima îmi 
funcționează sănătos. 
 
Mulțumesc că mi s-a reglat presiunea arteriala, presiunea craniană, elasticitatea 
vaselor de sânge în tot corpul și mi-au dispărut inflamațiile, și orice depuneri de 
grăsimi pe vase. Sângele meu este complet sănătos.  
 
Mulțumesc că mi-am descoperit alinierea cu sufletul meu și trăiesc împlinirea Sinelui 
meu. Doar eu pot să aleg să mă iert, să mă accept în totalitate acum și mă iubesc! 
Sunt împlinit(ă) cu MINE indiferent de părerea și alegerile celorlalți și astfel inima 
mea este sănătoasă! 
 
Mulțumesc că formula chimic-energetic a sângelui este sănătate deplină. 
 
Multumesc pentru că sunt aliniat(ă) la inima mea spirituală și intuiția mea este 
excelent de bună! Iau decizii înțelepte care îmi aduc mai multă bucurie, împlinire. 
 
Mulțumesc pentru ochii sănătoși, vedere clară! Văd cu ușurință bucurie și bunătate 
în această lume. (în caz de afecțiuni la ochi – glaucom, cataractă - poți spune înainte 
de acestă afirmație: Mulțumesc că mi-am vindecat deplin acum orice afecțiuni de 
ochi. Vederea mea este clară și foarte bună.) 
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ULTRA-TABLETA NR.10 – ARTICULAȚII SĂNĂTOASE 
 
Mulțumesc că mi-am vindecat articulațiile. Mă mișc cu ușurință, mă simt excelent! 
Lichidul și țesuturile articulațiilor sunt complet regenerate și funcționează optim. 
 
Mulțumesc că mi-am țesutul osos, am un sistem osos puternic și este în parametrii 
optimi. Am o fundație solidă a corpului și o poziție echilibrată. 
 
Sunt recunoscător că tot țesutul coloanei vertebrale, maduvă este complet 
regenerat. Mulțumesc pentru coloana mea vertebrală Luminoasă, radiantă, curată, 
sănătoasă! Mulțumesc că am o poziție dreaptă, echilibrată ce-mi oferă încredere în 
mine. Toate oasele sunt poziționate perfect și îmi dau o senzație de bunăstare 
deplină. 
 
În caz de ciocuri – Mulțumesc că toate ciocurile au fost dizolvate, iar oasele mele 
sunt sănătoase, sunt perfect aranjate într-o poziție optimă, sunt refăcute la 
geometria Divină (proporția de aur) și îmi oferă o stare de bunăstare absolută. 
 
Sunt mulțumit(ă) că am o dantură perfect sănătoasă, radiantă, Luminoasă. Când 
zâmbesc eman bucurie, mulțumire și împlinire pentru viața mea. 
  
ULTRA-TABLETA NR.11 – MODUL VIEȚII SĂNĂTOASE 
 
Mulțumesc că m-am eliberat cu ușurință de dependențe distructive pentru corpul 
meu sau mintea mea. Mulțumesc că am depășit cu ușurință obiceiurile distructive 
fără a suferi deloc de eliminarea acestor substanțe.  
 
Eu îmi asum răspunderea pentru tot ce am în viața mea! Eu aleg să îmi creez o viață 
împlinită fizic-emoțional și mental! Eu aleg acum obiceiurile cele mai sănătoase care 
îmi cresc gradual, zilnic vibrația. 
 
Refuz și elimin din viața mea orice relații cu persoane distructive! Refuz să-mi scad 
vibrația, să dau energia și atenția mea persoanelor care vor doar să se victimizeze, 
să se plângă, să distrugă, să se răzbune. 
În toate relaţiile aleg să vibrez doar pace, bucurie şi compasiune! Eu aleg zilnic să 
stau numai în medii pozitive și să contribui la crearea unei vibrații pozitive oriunde 
sunt ! 
 
Mulțumesc pentru că primesc constant ghidarea cea mai sănătoasă, cea ma 
împlinitoare pentru viața mea. Sunt atent(ă) la semne, la ceea ce vine către mine 
(persoane, evenimente, oportunități) și la sistemul meu emoțional de ghidare. 
 
Mulțumesc că am un sistem gastrointestinal sănătos, mulțumesc că aleg înțelept 
mâncarea, suplimentele benefice corpului meu și diger cu ușurință și eficient 
mâncarea. Am energie, vitalitate și sănătate. 
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Eu sunt creatorul vieţii mele! Merit şi accept tot ce este mai bun! 
Am tot ce am nevoie în fiecare moment! Sunt în pace cu viaţa! 
Aleg să mă iert, să mă accept în totalitate acum și mă iubesc! 
 
Elimin, eliberez orice program de distrugere și activez longevitatea și regenerarea 
deplină a întregului corp. Toate organele, țesuturile se regenerează constant. 
 
ULTRA-TABLETA NR.12 – SOMN Sănătos 
 
Mulțumesc pentru somnul profund, relaxant și odihnitor.  
 
Mulțumesc că bioritmurile mele s-au reglat în somn. 
 
Sunt recunoscător că în timpul somnului tot organismul meu este regenerat, toate 
chakrele sunt aliniate, energizate, toata aura radiantă de bucurie, armonie și 
împlinire. Mulțumesc pentru organismul meu sănătos. 
Mulțumesc că tot sistemul hormonal / endocrin funcționează optim. 
 
Mulțumesc pentru învățăturile primite de la Maestrii Înălțați în timpul somnului pentru 
a-mi crea o viață care mă împlinește deplin. Mulțumesc pentru informații Divine. 
 
Sunt recunoscător că mă trezesc energic, echilibrat, cu bucurie, cu mintea clară și 
am toate soluțiile de care am nevoie. Trăiesc cu încredere și pace că rezolv orice. 
 
Mulțumesc că mintea mea a fost acordată pe energia SOLUȚIILOR, nu pe probleme. 
 
 
ULTRA-TABLETA NR.13 - INTELECT SANATOS 
 
Sunt recunoscator pentru ca mi-a fost indreptata coloana vertebrala; Am o postura stabila, 
puternica si echilibrata. 

Sunt recunoscator pentru ca mi-a fost iluminat si optimizat procesul de gandire;  

Sunt recunoscator pentru ca emisferele mele cerebrale functioneaza echilibrat, am putere de 
concentrare totala, am o gandire clara, limpede si rapida in orice conditii. Imi amintesc tot ce 
am nevoie ca sa trec cu succes orice examen. 

Gandurile mele sunt acordate la Sinele Superior, LOGICA mea este conform gandirii lui 
Dumnezeu. Stiu ca TOTUL este PERFECT Acum si Aici. 

Sunt recunoscator pentru INTUITIA mea excelenta! SIMT si STIU raspunsurile la orice 
problema.  

Sunt conectat(a) tot timpul la ghidarea intuitiva a Sinelui meu Superior. 

Rezolv rapid si usor orice problema din viata mea.  

Pentru mine orice problema ar aparea este o provocare frumoasa pe care o depasesc cu 
success prin creativitatea intuitiva a Sinelui Superior. 
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Sunt recunoscator pentru ca invat rapid, inteleg usor orice vine nou in viata mea; 
 

Sunt recunoscator pentru ca mi s-a refacut sanatatea spirituala si fizica; 

MULTUMESC pentru ca relatiile cu copii s-au armonizat, comunic usor si cu bucurie cu toate 
persoanele din viata mea. Eu sunt centrat(a) si echilibrat(a) indiferent de starea lor. 

 
ULTRA-TABLETA NR.14 – PIRAMIDA de AUR 
 
Mulțumesc pentru protecția inforenergetică a tuturor corpurilor mele. Sunt imun la 
orice atacuri energetice, la orice negativitate din mediu pentru că mă concentrez 
doar pe soluții și bunăstarea care există deja. 
 
Vizualizează o piramidă de aur peste orice vrei să protejezi. (spații, casă, acte, 
mașină, obiecte. Nu pune pe alte persoane care nu îți dau acordul. Cel mai sigur 
ocupă-te de bunăstarea ta) Mulțumesc pentru armonie, iubire, unitate și bucurie. 
 
(Vizualizează o piramidă de aur deasupra ta) Mulțumesc că sunt protejat de orice 
radiații și viruși informaționali. Sunt în siguranță oriunde sunt.  
 
Mulțumesc că orice radiații nesănătaose din corpurile mele sunt deplin neutralizate 
acum! Mulțumesc că toată coloana mea vertebrală este curată informațional, este 
umplută cu Lumină Divină a sănătății perfecte și radiază asta către toate organele. 
 
În caz de călătorii poți vizualiza piramida pe mașină și că ați ajuns la timp și în 
siguranță la destinație (similar cu nr.16). Pentru afaceri Piramida de aur te ajută să 
protejezi firma de atacuri, de furt de energie, de controale nejustificate! 
 
ULTRA-TABLETA NR.15 – LUMINA VIEȚII 
 
Mulțumesc pentru Lumina Vieții care îmi umple tot corpul și toate celulele acum. 
 
Mulțumesc că toate celulele mele sunt curate în Lumina Vieții. 
Mulțumesc că ADNul meu este activat de Lumina Vieții pentru longevitate, sănătate 
deplină fizic-mental-emoțional.  
Mulțumesc că telomeraza și producția de celule stem este activă iar corpul meu se 
regenerează deplin, constant. Tot corpul întinerește la funcționarea optimă. 
Mulțumesc că sunt active genele tinereții. Opresc acum toate programele de 
îmbătrânire și moarte. 
 
Mulțumesc că toate chakrele sunt aliniate, energizate, toata aura radiantă de 
bucurie, armonie și împlinire. Mulțumesc pentru organismul meu sănătos. 
Mulțumesc că mă pot deplasa ușor singur(ă), că pot vedea clar, că pot auzi bine cu 
ambele urechi. 
Mulțumesc că am eliminat orice program distructiv din câmpurile mele și îmi creez cu 
ușurință viața mea este împlinită. Mulțumesc pentru vindecare și sănătate deplină. 
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ULTRA-TABLETA NR.16 – SPAȚIUL CURAT 
 
(înainte să pleci cu mașina) Sunt recunoscător că am ajuns în siguranta și la timp la 
destinația mea. Vizualizează în timp ce ții UltraTableta în mână că ești deja la destinație 
odihnit(ă), sănătos, energic, cu bucurie și când pleci spre destinație drumul este Luminat, 
deschis și totul e bine. 
 
Poți pune un pulverizator cu apă pe UltraTabletă la încărcat apoi să pulverizezi prin spațiul 
de locuit sau birou pentru a crește vibrația spațiului. 
 
Poți pune această UltraTabletă pe acte, contracte, bani (peste noapte), casă marcat, o poți 
lua la orice negocieri, cursuri, prezentări pentru a fi în vibrația de armonie și mai bună 
aliniere energetică cu Sinele tău. 
 
Sunt recunoscator pentru ca toata aura mea este curata, radiantă, Luminoasă și sunt 
cuprins de o stare de pace, armonie și bucurie. 
 
Sunt recunoscator pentru ca acest spațiu (birou, casa etc. ceea ce vizualizezi) este  curat, 
este umplut cu Lumină Divina, cu armonie și bucurie acum. 
 
Sunt recunoscător că sistemul meu imunitar funcționează perfect și indiferent de 
vreme sau de persoane cu probleme eu sunt în armonie, pace și bucurie. 
 
Mulțumesc! Mulțumesc! că s-a rezolvat ...situația, acte, ... (vizualizează cum e când 
problema ta s-a rezolvat) 
 
Mulțumesc că orice blesteme, programe distructive acceptate de la alții, de la 
neamul meu au fost anulate acum (pentru mine! Ceilalți trebuie să ceară ei) 
 
Mulțumesc că atrag parteneri de creație care sunt concentrați să ofere armonie, 
sănătate și iubire. 
 
Mulțumesc că am o intuiție excelentă și iau decizii înțelepte pentru a-mi crea o viață 
împlinită cu bucurie, sănătate și prosperitate. 
 
Mulțumesc pentru coloana mea vertebrală Luminoasă, radiantă, curată, sănătoasă, 
Mulțumesc că am o poziție dreaptă, echilibrată ce-mi oferă încredere în mine. 
 
Mulțumesc că în familia mea este armonie, comunicare sinceră, compasiune, 
înțelegere. Ne acceptăm ușor diferențele, perspectivele diverse și ritmul fiecăruia 
 
Mulțumesc că sunt în rezonanță cu Sinele meu Superior, conectat(ă) cu conștiința 
Maeștrilor Înălțați și primesc ghidare înțeleaptă pentru mai multă sănătate și armonie 
și înțelegerea legilor spirituale. 
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Pentru afaceri PIRAMIDA DE AUR, SPAȚIUL CURAT și FORTUNA, te ajută să 
protejezi firma, actele de atacuri, de furt de energie, de controale nejustificate.  
Este important să ai aceste UltraTablete la orice negociere sau la semnarea unui 
nou contract. De asemenea UltraTableta nr.24 CLARIFICARE, NISIPUL de AUR ș  
nr.18 Alinierea Chakrelor te ajută să-ți menții vibrația aliniată ca să iei decizii foarte 
bune și să eviți manipularea negativă. 
 
Pentru terapeuți sau oameni care lucrează constant cu alte persoane cu dezechilibre 
este foarte important să se elibereze de orice posibile corzi energetice de vampirism 
sau atacuri energetice cu UltraTableta nr.23 ELIBERARE și UltraTableta  nr.21 
OGLINDA SUFLETULUI.  UltraTableta nr.23 intoarce orice agresiune sau virus 
informational la sursa. Iar UltraTableta nr.21 pastreaza AURA intreagă și Luminoasă. 
Păstrează integritatea, structura aurei umane.  
 
UltraTableta nr.8 se ține doar sub perna pe care dormi zilnic și va acționa toata 
noaptea pentru a echilibra întreg organismul. Vei avea somn mai bun, odihnă 
bună și tot corpul va întineri. 
 

Fie ca această informație să fie o binecuvântare în VIAȚA TA! 

Informația este putere potențială, INFORMAȚIA APLICATĂ ESTE PUTERE. 

 

 

=== CONTRAINDICATII === 
 
Principala contraindicatie sunt organele transplantate. In aceste cazuri oamenii trebuie sa ia 
ceea ce le reduce reactia sistemului lor imunitar, si toate ULTRA-TABLETELE dau un impuls 
pozitiv sistemului imunitar, fortifica sistemul imunitar. 
 
A doua este legata de cardiostimulatoarele implantate. Corectoarele descarca baterii cand 
sunt puse pe zona cardio-stimulatorului. In aceste cazuri pur si simplu nu puneti corectorul 
pe zona inimii, alte moduri de implementare sunt permise. Oamenii care NU au cardio-
stimulator pot pune corectorul pe zona inimii. Oricum, pentru problemele de inima si sistem 
cardiovascular avem ULTRA-TABLETELE-urile cosmoenergetice: numarul 9 si „Longevitate 
activa”, care functioneaza fara a fi nevoie sa le pozitionam pe corp. 
 
Cea de-a treia contraindicatie este anestezia. Trebuie intrerupta orice utilizare a tuturor 
ULTRA-TABLETELE cateva zile inainte de operatia cu anestezie. Cand mergeti la 
stomatologmai bine lasati-le in dulap. ULTRA-TABLETELE se poate opune actiunii narcotice. 
Utilizati corectoarele dupa operatie cat mai curand posibil – puneti-le pe zona ranii. 
 
ULTRA-TABLETELE NU SE BAGA IN APA! 
 


