
 

Sanatatea este comoara ta! 

Dupa descarcarea si instalatea aplicatiei noastre, 
folositi telefonul exact ca un aparat de terapie, 
adica tineti in mana telefonul deasupra zonei 
dureroase pentru 5 minute iar durerea se 
diminueaza. 

Se poate folosi in acelasi fel cu succes si la 
estomparea durerilor la animale. 

Am denumit-o Spiriduș® Body Energizer fiindca 
asta face, energizeaza Aura. Iar Spiriduș este 
marca inregistrata de 12 ani in Romania si 
folosita cu succes. 

O poate folosi oricine si nu prezinta pericol in 
utilizare. Nu trebuie totusi privita sau ascultata. 
Se foloseste doar local. 

Pentru prima data in istoria telefoanelor mobile, 
se foloseste o aplicatie local, exact ca un aparat 
de terapie conventional. 

Mai intai, incercati sa puneti telefonul cu 
aplicatia pornita, cu ecranul spre una din palme. 

Veti simti un flux de energie, ca niste valuri. 
Acelea sunt frecventele care va fac bine. 
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Spiriduș® Body Energizer App 

Spiriduș Body Energizer 

Transforma telefonul tau intr-un energo-terapeut mobil 



Legea Atractiei 
Referitor la actiunea aplicatiei asupra starii de 
relaxare si conducerea catre starea Alfa a 
creierului, va pot confirma urmatoarele. 

Poate ati auzit sau cunoasteti deja cate ceva 
despre Legea Atractiei si Secretul. 

Am citit si vizionat filmul dar am observat ca 
sunt persoane care, chiar daca au facut ce 
povestesc ei acolo, nu au reusit totusi sa 
obtina acel ceva pe care si l-ar fi dorit. 

Cautand foarte intens am gasit rezolvarea 
problemei. Nimeni nu spune urmatorul fapt. 

Trebuie sa te afli in starea Alfa a creierului. 

Va aduceti aminte ca parintii sau bunicii nostri 
ne spuneau sa ne rugam intotdeauna inainte de 
culcare? 

Ati incercat vreodata sa recititi tot materialul 
de curs in seara de dinaintea unui examen? 
Nu-i asa ca l-ati tinut minte? 

Ei bine, seara inainte de culcare, cand esti 
semi adormit, doar atunci este singurul 
moment cand intri natural in stare Alfa si doar 
atunci trebuie sa te vizionezi pe tine in viitorul 
tau, ca ai acel ceva ce ti-l doresti si sa 
multumesti Universului pentru ca il ai deja. 

Este putin mai greu pentru anumite persoane 
care nu stiu ce sa-si doreasca in primul rand 
sau care nu au capacitatea sa se imagineze in 
acel viitor perfect al lor, cand au tot ce si-au 
dorit. 

Pentru a intra in starea Alfa, se mai utilizeaza 
si diferite forme de rugaciuni sau meditatii. 

Aplicatia noastra Spiridus Body Energizer va 
ajuta in sensul ca puteti, daca o filositi zilnic, 
sa ajungeti mult mai usor in starea Alfa a 
creierului. Fara meditatii. Direct. 

Asta inseamna ca puteti avea mai multe 
momente de vizualizare a viitorului dvs plin 
de tot ceea ce v-ati dorit si sa multumiti pentru 
asta. Nu doar o data pe zi, inainte de culcare, 
ci de mai multe ori pe zi, oricand aveti putin 
timp. 

Stiu ca par neverosimile toate aceste lucruri 
dar ele nu sunt pentru cei care nu cred in ele. 
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Am constatat ca aplicatia noastra are toate 
calitatile sa devina una dintre cele mai 
interesante aplicatii de pe piata, din domeniul 
medical. 

Am efectuat multiple teste si am constatat ca 
aceasta energizare a Aurei este valabila la tot 
ce este viu. 

Astfel, am testat aplicatia pe animale, ele 
nemiafiind subjugate de constient precum 
oamenii. 

Sunt deosebit de incantat ca functioneaza 
intocmai cum am prezis.  

Astfel, dupa ce descarcati aplicatia noastra, 
veti avea multiple utilizari. 

Fie o veti utiliza pentru a va alina o durere a 
corpului dvs, fie a animalului dvs de companie 
sau veti dori sa accesati asa cum trebuie 
legea atractiei si sa va aduceti tot ceea ce va 
doriti in realitatea dvs materiala. 

Descarcati cu incredere aplicatia noastra 
Spiriduș Body Energizer. 

Vom incerca sa adaugam posibilitatea de a 
avea si un castig lunar de pe urma aplicatiei 
prin acordarea unui comision la vanzare. 

Asteptam feed-back de la dvs. Puteti utiliza 
orice canal va este mai la indemana. 

Avem un email al aplicatiei 
elftherapy@gmail.com sau 
qme1995@yahoo.com  

Utilizare placuta!
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