
Harmonija, atbildība, labklājība

TIENS titāna magnētiskās rokassprādzes



Vai Jums ir šīs sajūtas? 

Bezmiegs
Aizmāršība

Novājināta 
imūnsistēma

Kakla 
spondiloze

Hipertonija

SUB - veselība



SUB veselības rādītāji
SUB veselības īpatnības:
• Depresija, smagums sirdī, nav laimes sajūta visas dienas 

garumā, nav interese par darbu, mācībām, dzīvi;
• Ātri rodas noguruma sajūta, nav enerģijas, bieža 

noguruma sajūta;
• Bailes kontaktēties ar cilvēkiem, nevēlēšanās kādu redzēt 

nepārliecinātība pār sevi citu klātbūtnē, nervozitāte vai 
neērtības sajūta;

• Nekas nepatīk, aizkaitināmība, dusmas;
• Izklaidības, neizdodas uz kaut ko sakoncentrēties
• Nespēja koncentrēties;

• Augsts holesterīna līmenis, aknu aptaukošanās, 
hipertonija, išēmiskās sirds slimības

• Matu izkrišana, ko izraisa darba spriedze un stress;
• Bieža vajadzība apmeklēt tualeti



Nepareizs veselības aplis

SUB 
veselība

1. Disomnija
2. Mikrocirkulācija
3. Slikta veselība

Medikamenti



Magnētisma trūkuma rādītāji

✓ Magnētisma trūkums šūnās – paātrināta 
novecošanās

✓ Magnētisma trūkums asinīs – sirds – asinsvadu 
saslimšanas iemesli

✓ Magnētisma trūkums ķermenī – urīnpūšļa un 
gremošanas sistēmas saslimšanas iemesli

✓ Muguras sāpēs, sirsdsklauves, bezmiegs, nogurums, 
vispārējs vājums un citi simptomi 



Magnēta enerģijas efektivitāte 

✓ Asinsspiediena un asins lipīdu regulēšana, asins 
viskozitātes samazināšana .

✓ Toksisko vielu izvadīšana
✓ Bio elektritības regulēšana organismā
✓ Uzlabo ķermeņa imunitāti, palēninot novecošanu.
✓ Nervu sistēmas regulēšana, noguruma pārvarēšana
✓ Ādas stāvokļa un asinsrites uzlabošana, nostiprina 

šūnu aktivitāti, uzlabo ādas elastību, samazina 
grumbas, panākot kosmētisko efektu.



Bio elektrība

• Jebkura iespējamā strāva iet caur vitālo 

funkciju, tostarp caur šūnu membrānu, 

sirds un smadzeņu darbības potenciālu.

• Jebkurai ķermeņa šūnai ir aktīvs un 

negatīvs lādiņš, aktīvais lādiņš ārpus 

korpusa un negatīvais lādiņš iekšpusē. 

Kālija un nātrija asimetriskais sadalījums 

izraisa bioelektrisko šūnu veidošanos.

• Visas dzīvībai svarīgās darbības realizē 

šie lādiņi. Ja tiek traucēta ķermeņa 

bioelektrība, notiek patoloģiskas izmaiņas



Bio elektrības līdzsvars

Staigāšana basām 
kājām

Regulārs kontakts ar 
ūdeni

Produktu lietošana, 
ar bio elektrības 
līdzsvarošanas 

funkciju



Kas jādara?

Titāna rokassprādzes 
dzīvespriekam



Četri dažādi stili



Kā tās darbojas?

TIENS titāna rokassprādzes 
jaunai dzīves enerģijai



Sastāvs

Titāns
Magnēts

Akmens ar 
negatīviem 

joniem



Titāns pro-bio metāls

✓ Vienīgais metāls, kurš 
nekādi neietekmē cilvēkā 
veģetatīvo sistēmu;

✓ Neizraisa alerģiju;
✓ Plaši tiek izmantots 

medicīniskajās iekārtās 
un locītavu implantos.



Titāns – apstarojuma slepkava

Medicīniskie pētījumi pierādīja, ka 
titāns var regulēt un normalizēt 
nesakārtotos strāvojumus 
organismā caur šūnu jonizāciju, kas 
to padara par dabīgu aizsargu pret 
elektromagnētisko starojumu.



Titāna efektivitāte

✓ Titāns var palīdzēt 
samazināt sāpes un 
locītavu laušanu;

✓ Var samazināt nogurumu
✓ Var palīdzēt regulēt 

biostrāvas cilvēka ķermenī
✓ Var palīdzēt atslābināties 

un noņemt muskuļu 
saspringumu



Magnēts - līdzsvars

Magnētiskais lauks var 
palīdzēt noregulēt un 
līdzsvarot negatīvos un 
pozitīvos jonus cilvēka 
organismā



Magnēta efektivitāte

✓ Var palīdzēt samazināt 
noguruma sajūtu;

✓ Var palīdzēt noregulēt 
biostrāvas un magnētisko 
lauku cilvēka organsimā
samazināt nogurumu

✓ Var palīdzēt samazināt 
brīvo radikāļu apjomu 
ražošanu un ietekmi.



Negatīvā jona akmens – ilgdzīvošanas elements

✓ Nervu šūnu uzlabošana un 
fiziskā diskomforta 
atvieglošana; 

✓ Var palielināt imunitāti, 
savākt brīvos radikāļus un 
cīnīties pret novecošanos. 



Anjons – vitamīns gaisā

Anjonam ir būtiska loma cilvēku un citu dzīvo būtņu dzīvības 
funkciju uzturēšanā un saglabāšanā, pateicoties ķermeņa receptoru 

komponentu savienojumiem, vitamīnu saglabāšanai, cilvēka 
ķermeņa fizioloģisko funkciju aktivizēšanai.

Tādā veidā var secināt, ka anjonu blīvuma līmenim gaisā ir liela 
nozīme cilvēka veselībā.



Eksperimentāla pārbaude

TIENS titāna magnētiskās rokassprādzes var palīdzēt stabilizēt 
elektrisko strāvu cilvēka ķermenī. Tas savukārt uzlabo asins 
cirkulāciju, muskuļu relaksāciju, noguruma mazināšanu un 

diskomforta novēršanu.

Elektriskās uzlādes izmaiņas cilvēka organismā

30 min pirms 30 min pēc



Eksperimentāla pārbaude

Pēc 30 minūtēm titāna magnētiskais lauks izraisa ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanos, atslābina muskuļus un asins cirkulē 
brīvi. Siltums palīdz samazināt diskomfortu un stimulē asins padevi, 

ļaujot organismam toksīnus izvadīt ātrāk. 

Muskuļu relaksācija un asins cirkulācijas uzlabošana

30 min pirms 30 min pēc



Eksperimentāla pārbaude

Siltuma daudzums ko ģenerē cilvēka ķermenis tiek noteikts pēc 
asinsrites ātruma. Kad asinsrite palielinās, paaugstinās ķermeņa 

temperatūra un otrādi. Rezultāti liecina, ka asinsrite ir uzlabojusies, 
pateicoties uzlabotai asinsritei.  

Cilvēka ķermeņa temperatūras izmaiņas

30 min pirms 30 min pēc



Rokassprādzes īpaši ieteicamas cilvēkiem: 

1. Kas regulāri tiek pakļauti radiācijas ietekmei, ko izraisa datori un 
līdzīgas elektroiekārtas 

2. Regulāri jūtas noguruši
3. Slikti guļ un piekopj neveselīgu dzīvesveidu
4. Smalki un slimīgi cilvēki, vidēja vecuma un vecāka gada gājuma 

cilvēki



Ieteikumi

Nēsājot rokassprādzi daži 
cilvēki var sajust zināmu 
reakciju, lai gan citi nejūt 
neko.
Tas ir normāli, jo cilvēkiem ir 
dažādi veselības stāvokļi un 
tiem ir dažāds jūtīgums uz 
negatīvajiem joniem.
Rokassprādzei ir labāks efekts 
cilvēkiem, kas cieš no sāpēm



Eksperimentāla prezentācija - lokanība

1. Nostājieties taisni, kājas nelielā platumā
2. Izstiepiet labo roku, lai tā būtu 90 grādu leņķī ar jūsu ķermeni, turiet roku ar 

paceltiem pirkstiem;
3. Lēnām pagrieziet savu ķermeni pulksteņa rādītāja virzienā, cik vien tālu 

varat un pievērsiet uzmanību distancei pa kādu pagriezāties;
4. Uzlieciet rokassprādzi un izdariet to pašu vēlreiz. Jūs ievērosiet, ka ķermenis 

kļuvis lokanāks.

Lokanība



Eksperimentāla prezentācija - spēks

1. Nostājieties taisni, kājas nelielā 
platumā

2. Satveriet kopā abas rokas sev 
aiz muguras. Lai cits cilvēks 
spēcīgi spiedz uz savienotajā 
rokām, jūs mēģiniet pretoties 

3. Uzlieciet rokassprādzi un 
izdariet to pašu vēlreiz. Jūs 
ievērosiet, ka pretojaties 

spēcīgāk.



Sasniedz līdzsvaru ar TIENS!


