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Какво е електросмог?

За разлика от смога, причинен от замърсяване на въздуха, който можем да помиришем и видим, 
присъствието на електромагнитни полета в нашата околна среда у�ягва от прякото 
възприятие.Електромагнитните вълни, като например микровълните, излъчвани от 4G / LTE, Wi-Fi, 
Bluetooth, силови ка�ели и електрически устройства като смартфони, умна телевизия, та�лети и 
т.н., се отнасят към групата на нейонизиращите лъчения. Това са вълни, чиято енергия не е 
достатъчна да йонизира други атоми.Те включват по-специално технически използвани честоти в 
о�ластта на радиовълните и микровълните. 

Резонансната спосо�ност на човешкото тяло:
GHz (гигахерц) = μm-вълни => ДНК
MHz (мегахерц) = mm-вълни => клетки
KHz (килохерц) = cm-вълни => органи

Ако оптималното състояние на човешкото тяло �ъде разстроено от тези 
електромагнитни вълни, управляващите команди на мозъка може да не 
се изпращат вече правилно. Могат да се появят нарушения на функции и  
в клетъчния мета�олизъм, довеждайки до органови дефицити и, с 
дългосрочно влияние, до изменения в тъканите. Тялото се раз�олява. Автоматичното иначе 
регулиране може да �ъде сериозно нарушено от влиянието на електромагнитно излъчване.

Части от тялото като мозъкът-осо�ено епифизната жлеза, очите, слухът, половите жлези са много 
чувствителни и могат да претърпят значително увреждане вследствие на електросмога. Други 
части на тялото и органите също страдат от продължителното о�лъчване. Появяват се все повече и 
повече признаци за радиационно претоварване.

Въздействията на тези вълни върху �иологични структури,които се състоят от 50 до 80% вода, са 
отчасти от топлинно естество - повишаване на температурата, както в микровълновата фурна и 
отчасти от нетоплинно естество - дезинформация, дистрес.

Биологичният прозорец, в който ра�оти човешкото тяло е в диапазона на 2.45 GHz. Това означава, 
че мо�илните честоти и �иологичният прозорец се с�лъскват, предизвиквайки смущения в 
човешкото тяло.

Въздействие на електросмога върху човешкото тяло

Поради високорезонансната спосо�ност на човешкото същество, ние 
действаме като антена за микровълни и лъчи.
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Кръвно-мозъчна �ариера
- Увеличена пропускливост за отпадъчни 
продукти към мозъка
- Болест на Алцхеймер, деменция
- Депресии
- Когнитивно нарушение
- Синдром на дефицит на вниманието

Епифизна жлеза
- Нарушено производство на мелатонин
- Отсла�ена имунна система
- Разстройство на съня, умора
Хипофизна жлеза
- Увеличено раздразнение на 
   над�ъ�речната кора
- Увеличена секреция на кортизол
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Кръвно-мозъчната �ариера е физиологич-
ната �ариера в мозъка между кръвоо�раще-
нието и централната нервна система. Тя пред-
пазва мозъка от патогени, циркулиращи в 
кръвта, като токсини, �актерии и вируси. 
Кръвно-мозъчната �ариера действа като един 
високоселективен филтър, който подава 
хранителните вещества, изисквани от мозъ-
ка, и разпръсква отпадъчните продукти от 
мета�олизма, които са �или създадени. 
Нейната функция е да поддържа микро-
средата в мозъка и да я отличава от тази на 
кръвта. Ендотелиалните клетки, астроцитите, 
перицитите, както и плътният контакт са 
съществената част от тази �ариера.

Ако �ъдем изложени незащитени на въз-
д е й с т в и е т о  н а  м и к р о в ъ л н и ,  к р ъ в н о -
мозъчната �ариера се отваря и мозъкът ни 
става сво�одно достъпен за токсини, �актерии и вируси, намиращи се в кръвта. Вътре в самия 
мозък няма защитен механизъм - затова това може да има фатални последствия. Кръвно-
мозъчната �ариера не е все още напълно развита при новородените и младежите на възраст преди 

- Намалено производство на сперма

Кръвно-мозъчната �ариера

- Запек

Хормонална система
- Повишено отделяне на адреналин в 
над�ъ�речната кора

Полова система
- Намалено кръвоо�ращение
- Затруднена имплантация на оплодена 
яйцеклетка
- Безплодие
- Помятания
- Импотентност
- Про�леми с ерекцията

Последиците от електросмога

Кръвоносна система
- Високо кръвно налягане
- Инфаркт / Удар
- Артериосклероза
- Диа�ет

Храносмилателна система
- Хронични киселини в стомаха
- Киселинен рефлукс
- Рак на хранопровода
- Съ�иране на газове
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Астроцит

Ендотелиална клетка

Неврон

Митохондрия

Клетъчно ядро

Перицит

Капилярна кухина

Базална мем�рана

Астроцит

Плътен контакт

Ендотелиални 
клетки

Базална 
мем�рана

Микроглия Неврон

Кръв

Мозък

Окулдин

Цингулин
Клаудин

Ендотелиална 
клетка

Актин

Астроцит

Ендотелиална 
клетка

Актин

Клетъчна мем�рана

Jam
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14 или 15 години. За тях опасността от предизвикване на увреждане на мозъка в резултат на 
микровълново о�лъчване е многократно увеличена. Монитори за �е�ета или смартфони с 
приложения за на�людение на �е�е не тря�ва да се разполагат в непосредствена �лизост до 
малкото дете. Проучвания са показали, че при пеленачета и малки деца кръвно-мозъчната �ариера 
е вече отворена след 2 минути пряко о�лъчване от клетъчен телефон.

Рейгард® – ефективната защита от електросмога

 RayGuard®  устройствата представляват технология сво�одна енергия, която ни защитава 
и подсилва срещу многото отрицателни странични ефекти от нашия съвременен начин на живот. 
Древното познание относно огромната ефикасност на растения, минерали, метали и техническото 
ноу-хау на RayGuard® дават гаранцията за здравословното действие на различните продукти.

Какво правят Рейгард устройствата?
  

® - RayGuard  хармонизира една голяма част от вредната радиация чрез доказаните 
со�ствени трептения на няколко различни минерала.
 - Посредством хармонизиране на нейонизиращото излъчване рискът от отваряне на 
кръвно-мозъчната �ариера се понижава.

®
 - RayGuard  укрепва меридианите като енергийни пътеки в човешкото тяло чрез физичната 
сила на минералните скали и кристали, защитавайки ги по такъв начин от външни влияния, като 
например електросмог, и ста�илизирайки имунната система. 

®
 - RayGuard  ефектът се усеща като релакс и хармоничност.

® - RayGuard  допринася за здравословен и спокоен сън, както е потвърдено от множество 
свидетелства.Сънят е настъпващо състояние на понижена чувствителност към външни 
дразнители. Чувствителността към зао�икалящата среда е понижена. Тялото се възстановява.Но 
какво се случва, когато сънят �ъде смутен от външни дразнители и това е едно трайно състояние? 
Изследванията показват, че лишаването от сън през един продължителен период от време има 
отрицателен ефект върху човешкия организъм и неговите функции.

Про�леми с непълноценния сън могат да �ъдат причината за :
 - Раздразнителност и агресия

Тъмнополеви тестове, извършени от терапевта-експериментатор Хайнц Майер от О�ер�юрен, 
Швейцария

При няколко пациенти  �еше на�людавано, че червените им кръвни клетки се групират, когато 
лицето �ъде изложено на въздействието на електромагнитни полета. Този ефект �еше 

®прео�ърнат, когато тялото �еше в контакт с продукта  RayGuard  RayChip, дори когато �еше 
изложено по-нататък на въздействието на електромагнитни полета.

Тест № 1:
Бяха взети кръвни про�и от до�роволците след един час �ез контакт с мо�илен телефон или 
лаптоп. Кръвта изглежда нормална. Еритроцитите са активни и се движат.

 - Лоша концентрация
 - Спадащо ли�идо
 - Високо кръвно налягане
 - Многократни посещения на тоалетната нощем
 - Кратковременни заспивания и дневна умора

Тъмнополева микроскопия

®Научни доказателства за ползата от употре�ата на Рейгард 
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Тест № 2:
Бяха взети кръвни про�и от до�роволците, 
след като те �яха телефонирали от мо�илен 
телефон в продължение на около 3 минути.

Кръвта се промени драматично. Еритроцитите 
се свиха  и се слепиха. Нормален поток на кръв 
повече не е гарантиран. В органите възникват 
усложнения, тъй като те не могат да �ъдат 
повече сна�дявани с кръв.

Тест № 3:
Бяха взети кръвни про�и от до�роволците, 
след като те �яха телефонирали в продъл-

®жение на около 3 минути с RayGuard  RayChip 
върху мо�илния телефон.

Кръвта изглежда отново почти нормална. 
Еритроцитите не се слепват повече и отново 
са в движение.

Тест на Ашхоф
LIFE-TESTinstitut Ulrich Arnd, Мундинген, Швейцария

Бяха направени измервания с теста на Ашхоф. По време на телефонни разговори с мо�илен 
телефон съпротивлението на кожата се увеличава значително (от една средна стойност от 50 kΩ до 
90 kΩ), а след това спада отново в продължение на няколко часа след края на телефонния разговор. 

®
След залепяне на RayGuard  RayChip върху мо�илния телефон това увеличение �еше намалено с 
около 2/3. 

Информационна графика:
Измервания на меридиани съгласно 
теста на Ашхоф, средни стойности за 10 

®до�роволци, използващи RayGuard  
RayChip:
 - хоризонтално: точки на измер-
ване 1 до 10
 - вертикално: съпротивлението на 
кожата в килоома (kΩ)*

Измерване 1: първоначални стойности

Измерване 2: има силен стрес по време 
на разговора по мо�илен телефон.

Измерване 3: по време на разговора по 
мо�илен телефон,  но с  пос тавен 

®RayGuard  RayChip, стресът се понижава 
с при�лизително 67%.

* Идеалната стойност за здрав възрастен е 40 kΩ

Измерване 1

Измерване 2

Измерване 3

Регистриране 
на нормална 
кръв при 
необлъчен
човек.

Регистриране 
на кръвта 
на човек
с мобилен 
телефон 
в ръката.

Регистриране 
на кръвта на 
човек с моби-
лен телефон 
и RayGuard® 
в ръката.
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Материал и методи
Една CCRF-CEM клетъчна култура, която се 
използва в много експерименти по 
ефектите на о�лъчването (�и�лиогра-
фия), �еше подложена на излъчване от 
едно устройство, което излъчва 900 MHz в 
продължение на 24 часа.

1 – Контрол 
       24 ч. отвън
2 – Е + В Експ. 
       24 ч вътре
3 – Експ. 
       24 ч вътре
4 – Контрол 24 ч.
5 – Експ. 24 ч.

Клетъчни култури в магнитното поле:
Клетъчните култури на нормални лимфоцити, както и лимфо�ластоидни туморни клетки �яха 
изложени на въздействието на електромагнитно поле. След 2, 24 и 48 часа �яха проведени 
проучвания с помощта на тестване на пролиферацията на клетките и цитофлуорометричен 
анализ. След 24 и 48 часа �яха на�людавани значителни изменения (за разлика от контролните 

®
клетъчни култури). Те не произтекоха в присъствието на RayGuard  RayChip.

 

Енергийно-медицински резултати
Д-р Манфред Дьоп, ядрен физик

®Изследваният RayGuard  RayChip постигна подо�рение на енергийно-медицинските критерии 
„енергия, функционален статус и състояние зол-гел”. Резултатите са статистически значими до 
високозначими.

®
Настъпват енергетични увеличения, когато се нанесе RayGuard  RayChip върху дланта на лявата 
ръка. В контакт с така наречената тимусна точка (горна гръдна кост) информационните ефекти са 
по-ясно изразени.

®
Телефонните разговори с мо�илния телефон �ез RayGuard  RayChip върху ухото понижават 
органните функции и предизвикват „тенденция на желиране” в мезенхима (повишаване на 

®
вискозитета в активната съединителна тъкан или матрица). С RayGuard  RayChip върху мо�илния 
телефон тези �иологични ефекти не само се неутрализират, но се превръщат в положителни 
ефекти.

®В резултат на значимостта на това проучване, на RayGuard  RayChip може да �ъде приписан 
�иологичен, енергитичен и информационен ефект, използвайки енергийно-медицински методи 

®на “Prognos  and Amsat”.

Изследвания in vitro на клетъчни култури
Професор Ф. Маринели, изследовател в IGM-CNR - Болоня, Италия

През 2011 година IARC (Agency for Research on Cancer – Агенцията за изучаване на рака) 
класифицира радиочестотата 
като потенциално карциногенна 
за човека.

Беше проведено експеримен-
тално изследване върху �аджа на 

®
мо�илния телефон с RayGuard  
RayChip с цел да се определи дали 
той може да защити клетките от 
въздействието на електромагнит-
ните полета.
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 БЕЗ ЕЛЕКТРОСМОГ С PHONE CHIPS НА РЕЙГАРД

През януари 2018 година 
изследвахме влиянието на 
техногенното излъчване на 
компютър върху качествата на 
вода с до�авено количество 
физиологичен разтвор - 0,25% 
енергитизирана под пирамида с 
п р о п о р ц и и  н а  Хе о п со в а т а 
пирамида в продължение на 1 
час.

Защитните PHONE CHIPS на 

Рейгард отчетливо и трайно за-

щитават изложената на вредно 

влияние вода. Ползата от упо-

тре�ата им се разпростира от мо-

�илни и преносими телефонни 

устройства до та�лети, лаптопи, 

телевизори и стационарни ком-

пютри и се вижда по промяната 

на водата, анализирана под 

микроскоп по авторската мето-

дика на ИванТодоров -  ра-

диестезист и експерт по сложни 

системи.

КРЪВТА НА ВОДАЧА 
�ез CAR CHIPS

КРЪВТА НА ВОДАЧА 
с CAR CHIPS

УМОРА
СТРЕС
НАПРЕЖЕНИЕ

ЗДРАВЕ И В КОЛАТА С CAR CHIPS НА РЕЙГАРД

На 7 и 8 февруари 2018 г. �е проведено изследване по влиянието на електромагнитните полета 
на автомо�ила върху здравето на водача.

Първият ден изследването �е проведено с шофрьора след изминаването на 30 км про�ег, като 
на колата не �яха инсталирани защитни устройства. 

Картината на кръвта на шофьора показа силен оксидативен стрес, мощна еритроцитна 
агрегация. Бе отчетено повишено напрежение и умора на водача.

Вторият ден �еше изминат същият мар-
шрут, но в колата �яха инсталирани защитни ус-
тройства - чипове за кола и на ключодържател 
по технологията .®RayGuard

Резултатите показаха значително по-до�ра 
картина и динамика на кръвта на изследвания. 
Оценката на шофьора е, че се е чувствал по-
спокоен и е по-�одър при употре�ата на 

® 
RayGuard CAR CHIPS.

РЕВИТАЛИЗИРАНА ВОДА - ЕНЕРГИЗИРАНА ПОД ХЕОПСОВА ПИРАМИДА

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР БЕЗ ЗАЩИТА

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР СЪС ЗАЩИТА ОТ RAYGUARD PHONE CHIPS 

ВИДИМО ОТСЪСТВИЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ

Изследвания на Рейгард в България
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ПРОДУКТИ И УСТРОЙСТВА

®RayGuard  Home - дървен купол 
от орех или клен. Диаметър на 
действие - 14 метра

RayChip - защитен чип за мо�илни 
телефони, телевизори, лаптопи,
�езжични устройства и превозни 
средства. Диаметър на 
действие - 1 метър RayChip - защитна висулка 

за тяло. Диаметър на 
действие - 1 метър

®RayGuard  Body & Car -защитнен 
ключодържател за кола. Диаметър 
на действие - 2 метра

®RayGuard  Mobil - преносимо 
устройство за колата, дома и 
офиса. Диаметър на действие 
- 4 метра

®RayGuard  Home - защитни конуси от 
композитен материал или от швейцарски 
�ор. Диаметър на действие - 30 метра

®RayGuard  Swiss pine energy+  - 
Швейцарски �ор енерджи плюс с 
ароматично и защитно действие. 
Диаметър на действие - 10 метра

ВАЖНО! Електромагнитни полета все пак могат да �ъдат 

открити с помощта на о�щи измервателни уреди в зоната на 
®влияние на RayGuard . Функцията и ефектът могат да се 

възпроизведат пряко върху човешкото тяло, например с 

електро-акупунктурни измервания (EAV) съгласно д-р Фол, с 

меридианна диагностика PROGNOS или с компютърно-

декодерна дермография. Може да протече една първа реакция, 

подо�на на тази от хомеопатия.
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