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1.0 Формулиране на проблема

Разнообразното използване на съвременните технологии не е възможно без електрическа 
енергия и високочестотно електромагнитно излъчване. Създадени са обширни 
съоръжения за генериране и разпределение на тази електрическа енергия: 
електроцентрали, подстанции, електропроводи за високо и средно напрежение, 
захранващи кабели - чак до окабеляването на нашите домове. Тази нискочестотна 
захранваща мрежа генерира електрически и магнитни полета и по този начин значителна 
част от електромагнитното замърсяване, обикновено наричано електросмог. 
Електросмогът също се произвежда от всички електрически или електронни продукти.

За мобилни комуникации, радио и телевизия, радар, военно наблюдение, трансфер на 
данни, насочено радио и др. мощни предаватели излъчват електромагнитни вълни: 
високочестотен електросмог, който вече не може да бъде избегнат. Намираме се едва в 
началото на разработка, която създава все по-голям брой приложения на безжична 
комуникация. По този начин, както имаме мобилни телефони и вътрешни антени, така 
имаме и преносими компютри и компютърни мрежи, които предават своята информация 
чрез радио комуникация. Освен това стандартните безжични телефони DECT се използват 
в почти всеки втори дом, при което денонощно също се пускат импулсни микровълни в 
околните домове и сгради - дори когато телефонът не се използва. Глобалното развитие 
на петото поколение телекомуникации - 5G мрежата - означава, че излагането на 
електромагнитни полета във високочестотния диапазон значително ще се увеличи 
навсякъде.

В края на май 2011 г. Световната здравна организация СЗО класифицира 
високочестотната радиация като „евентуално канцерогенна“. До този извод стигна 
група експерти от Международната агенция за изследване на рака в Лион. 31 експерти 
от 14 държави се срещнаха в Лион и оцениха "почти всички налични научни 
доказателства".

Стресовете, произтичащи от високочестотното електромагнитно излъчване, водят до 
недостатъчно качество на съня, загуба на енергия, главоболие, шум в ушите, затруднения 
в концентрацията, намалена умствена и физическа устойчивост и повишено натоварване 
на сърдечно-съдовата система, наред с други неща. Международното изследване говори 
за тежки заболявания като повишен риск от рак, генетични мутации и промени в имунната 
система и централната нервна система.

Технически структурираното ниво на радиокомуникационно излъчване в градовете, което е 
типично за днес, надвишава естественото електромагнитно фоново радиационно 
облъчване, необходимо за живота, с десет милиона до един милиард пъти. Това развитие 
доведе до това, че всички са изложени на постоянно електромагнитно замърсяване, 
независимо къде се намираме, от тип и интензитет, които не са съществували преди. 
Опасността от това ново замърсяване на околната среда се дължи на факта, че 
собствената информационна система на нашето тяло също работи с електромагнитни 
сигнали - въпреки че това е на енергийно ниво, което е милион пъти по-малко! 
Следователно наводняването на технически електромагнитни полета и радиацията 
причиняват различни биологични смущения в природата, сред животните и хората, поради 
сливането на техническите електромагнитни сигнали в естествената среда и в 
информационната система на нашите клетки, биологични системи и органи. 
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Приблизително 100 милиарда клетки в човешкото тяло комуникират помежду си чрез 
сложни нискочестотни електромагнитни сигнали. Информацията се пренася по този начин, 
което след това води до биохимични реакции в клетките. Ако тялото е постоянно изложено 
на изкуствено електрическо, магнитно или електромагнитно облъчване, тази клетъчна 
комуникация може да бъде силно нарушена или прекъсната, което води до нарушен 
метаболизъм и накрая до заболяване.

Трябва само да си представите хаоса, който настъпва, когато комуникационните канали в 
голям град се разпаднат. В тялото настъпва много подобен хаос на клетъчно ниво, ако 
каналите за съобщения вече не работят и поради това биохимичните процеси се 
нарушават. Работата на клетките се влошава, клетъчните мембрани се втвърдяват, 
хранителните вещества вече не се абсорбират и токсините вече не се отстраняват.

Всеки човек реагира по различен начин на електромагнитното замърсяване в околната 
среда. От една страна, това зависи от интензивността и продължителността на 
възникващите честоти и модулации и ефектите от тези комбинации, които се развиват. От 
друга страна, това зависи от техните наследствени черти, предишни заболявания и 
съществуващи увреждания на здравето, имунния им статус и способността на организма 
им да компенсира възникващите стресове, както и тяхната устойчивост срещу външни 
влияния.

Въпреки здравните рискове от високочестотното електромагнитно облъчване, доказани в 
изчерпателни научни открития, в днешното общество използването на електронни и 
електротехнически продукти като мобилни телефони и необходимите мобилни системи за 
радиопредаване се превърна в неразделна част от нашия живот. Тогава е и разбираемо 
защо съображенията на засегнатите вървят по-скоро в посока как човек може по-добре да 
се предпази от въздействието на електромагнитното лъчение.

Задачата на проведеното проучване беше да се разбере дали или до каква степен 
следните продукти: 5G RayGuard Mobile, 5G RayGuard Body & Car, 5G RayGuard Dome 
Wood, 5G RayGuard Dome Zirbe, 5G RayGuard Dome Nuss, 5G RayGuard Home, 5G 
RayGuard Home Wood и 5G RayGuard Home Zirbe са подходящи да предложат защита 
срещу вредния ефект на високочестотното електромагнитно излъчване, например, 
причинено от мобилни комуникации, включително измеримите в момента 5G 
честоти, смартфони, компютри/лаптопи, таблети, wi-fi и DECT безжични телефони.
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2.0 Енергийно-медицинска експертиза относно
мобилното 5G устройство на Рейгард 

(от http://www.humanfirewall.com ) 

Следващото научно изследване съдържа тестови серии, използващи общоприетия 

метод за измерване на сърдечната честота (HRV = TimeWaver® Cardio) за оценка 

на биоенергийните ефекти посредством едно Рейгард мобилно устройство, 

определено за защита срещу 5G - електросмога от компанията 

www.humanfirewall.com. Сравнява се и с плацебо с подобна форма. Експозицията на 

електросмог е направена с 5G-мобилен телефон на компанията Huawei: Huawei 

P40 Lite 5G - смартфон 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Midnight Black, 2.400 GHz, при 2 

минути или повече разговор по телефона, с него поставен върху лявото ухо.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: mailto:holisticcenter1@yahoo.de , http://www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Тестовете имаха за цел да постигнат четири цели:

А.  Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Плацебо устройството без 
излагане на електросмог
Б.  Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Плацебо устройството с 5G-
електросмог експозиция
В.  Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Верум устройството без 
излагане на електросмог
Г.  Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Верум устройството с 5G-
електросмог експозиция

Тествани лица: 10 (избрани на случаен принцип по отношение на пола и възрастта) 

Тестов период: ноември 2020 

Местоположение на теста: Холистичен център®, Абтвил, Швейцария

Продукт: 

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de ,  www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Методи: 

Вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ), посредством 

TimeWaver® Cardio-Pulse, включително тестване на лекарства. 

TimeWaver  Cardio  Pulse® 

Хаос или твърдост?

 Кардио-импулсната система TimeWaver е създадена, за да осигури квалифицирана 

диагноза по отношение на цялата вегетативна система и организма като единица, 

така че да можете да разработите индивидуална и надеждна терапевтична стратегия. 

15-те параметъра на TimeWaver Cardio-Pulse® за определяне на терапията могат да 

бъдат разделени в четири основни групи:

Вегетативна нервна система, обща енергия, съотношение симпатикова / 

парасимпатикова нервна система (напрежение / релаксация)

Регулаторен капацитет с параметри на остър и хроничен стрес 

Комбиниран дисплей на вариабилност на сърдечната честота плюс екстрасистоли

Човешко стрес състояние с шест параметъра, свързани с психо-невро-ендокрино-

имунологичната система (ум, нерви, хормони, имунна система).

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Какво точно представлява вариабилността на 
сърдечната честота (ВСЧ)?

Сърцето не бие редовно. Интервалът между два сърдечни ритъма варира от ритъм до 

ритъм, както и сърдечната честота. Това е целевото състояние, защото то изразява 

гъвкавостта на органа, която е необходима, за да реагира по подходящ начин на 

външни стимули и предизвикателства като стрес.

Стресът се отразява в автономната нервна система и може да причини дисбаланс 

между симпатиковата и парасимпатиковата нервна система, което може да окаже 

силно влияние върху вариабилността на сърдечната честота.

Следователно анализът на ВСЧ има за цел да определи подходящи параметри за 

идентифициране на стресовите състояния на тялото и психиката и да предложи 

подходящи мерки за намаляване на стреса. В допълнение, системата интерпретира 

оценяваните данни, за да предостави моментна снимка на така наречената 

"биологична възраст" на пациента.

TimeWaver Cardio-Pulse определя 15 различни параметъра, за да идентифицира 

възможни корелации на стресовите явления. Ясният цветен дисплей е предназначен 

да ви покаже прекомерно или недостатъчно регулиране и къде параметрите могат да 

се движат в критичен диапазон.

Представяне на „биологичната възраст”

Кардио-пулсът TimeWaver се е доказал от години като диагностичен метод в 

енергийната и информационната област на медицината. Системата оценява най-

важното от всички физиологични трептения, сърдечния ритъм, неговия вътрешен ред, 

т.е. кохерентност, и представя резултата с 14-те параметъра, споменати по-горе. В 

TimeWaver Cardio-Pulse този подробен и смислен анализ се допълва от кратка и 

проста оценка за неспециалисти, която има за цел да осигури бърз поглед върху 

стресовото състояние на човека в параметрите за качеството на стреса на сърцето, 

тялото и психиката. Една стара китайска мъдрост казва: когато сърдечният ритъм 

стане толкова редовен, колкото почукването на кълвача по дървото, човекът живее 

само няколко дни. Ние наричаме това твърдост.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

15-те параметъра и техните физически и 
психологически корелации

1. VLF / HF много ниски честоти / Връзка между симпатиковата и парасимпатиковата 

нервна система и високите честоти между изтощението и стреса

2. VLF + HF Много ниски честоти плюс високи честоти, ниво на стрес на общата 

активност и регулаторен капацитет на вегетативнита система

3. Индекс на стрес

4. Остър стрес / остър регулаторен капацитет (изисквания)

5. Дистрес индекс. Хроничен стрес / хроничен регулаторен капацитет

6. HR Сърдечен ритъм Централен пулс

7. CV кардио променливост, променливост на сърдечния ритъм, твърди или хаотични параметри

8. ES Екстрасистоли- проявява се с тенденции към хаос

9. IC индекс на централизация. Стресово състояние на лимбичната система (воля, мотивация)

10.ULF Ultralow Frequencies Регулаторен капацитет по отношение на различните хормонални жлези

11.1 / HF 1 / Високи честоти. Стресово състояние по отношение на имунната система

12.LF Нискочестотни стресови състояния във връзка с тонуса, в слънчевия сплит 

(собствено вътрешно налягане)

13.VLF много ниски честоти. Стресово състояние на симпатиковата нервна система 

(надбъбречни жлези, сила, напрежение, активност, ред до ригидност)

14. HF  Високочестотни стресови състояния на парасимпатиковата нервна система (вагус, 

спокойствие, интуиция, релаксация, креативност, склонност към хаос)

15. BA Биологична възраст на пациента.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Примерни снимки от прегледа на ВСЧ:
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Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Подготовка на участниците:

Провокацията се предизвиква с помощта на лазерен показалец (30 секунди в най-

високата точка на тялото, управлявано 20). Основната обосновка е фактът, че в 

настоящата епоха на електросмог много хора са временно или постоянно в състояние 

на „превключване“. В резултат на това частите на мозъка се разединяват, 

фрагментират или десинхронизират. Фрагментираният мозък е в състояние на 

дисхармония (≈дезинформация), което дори може да доведе до хаос (Гаусово 

разпределение в честотното разпределение на биологичните данни).

https://www.youtube.com/watch?v=_3YejKA87qs 

Това засяга тестовите методи, които включват мозъка, причинявайки фалшиви или 

парадоксални резултати. Това се дължи на конфликти между интелекта (особено 

мозъчната кора вляво), от една страна, и чувствата и емоциите (например средния 

мозък), от друга страна, които правят невъзможно за ЦНС (централната нервна 

система) и имунната система да преценят кое е добро и кое е вредно за хората. В 

повечето случаи, макар и не винаги, упражнението за синхронизация причинява 

дефрагментиране. Ако резултатите от теста са ирационални (например одобрение на 

токсин, отхвърляне на детоксикационно средство), може да се подозира 

десинхронизация. След успешна синхронизация тези резултати се нормализират.

График на теста: 

HRV/ВСЧ (Вариабилност на сърдечната честота):  

1. Подготовка на участника  

2. Основно измерване

3. Тестване на цел A

4. Тестване на цел B

5. Тестване на цел C 

6. Тестване на цел D 



Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 

11 

Коментари:

Рандомизиран ред на измерванията 3, 4, 5 и 6, за да се осигури еднакво третиране 

на вариантите. По този начин тестовете бяха проведени като прости слепи тестове.

Устройството TimeWaver Cardio® съдържа тест за лекарства. През първите две 

минути се определя основата. След това всяка среда, която трябва да се тества, се 

взема в дясната ръка за определено време или се изследва нова ситуация. Тъй като в 

нашите тестове телефонното обаждане трябва да продължи две минути, бяха 

добавени две ленти от по една минута и беше изчислена средната стойност.

Решаващите критерии за оценка на HRV се комбинират и резултатът се представя 

като лента в сравнение с предишния тест. Подобрения = зелени ленти нагоре, 

влошения = червени ленти надолу.

Твърдата тенденция в резултат на стрес, причинен от електро-смог, би намалила 

резултата, без стрес ситуация би подобрила резултата.

Резултати: 

Тема: HRV/ВСЧ, Tаблица

A. Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Плацебо 

устройството в дясната ръка без излагане на електросмог

B. Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Плацебо 

устройството в дясната ръка с експозиция на 5G-електросмог

C. Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Верумния 

апарат в дясната ръка без излагане на електросмог

D. Оценка на биоенергийните ефекти при прилагане на Верумния 

апарат в дясната ръка с експозиция на 5G-електросмог
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

минус (-) - стойности = увеличаване на напрежението/твърдостта

плюс (+) - стойности = намаляване на напрежението/твърдостта

Резултати относно промените на ВСЧ

Тестове A B C D 

Участник 1 (f, 33) -3.4 -4.7 -2.8 +5.1 

Участник 2 (m, 49) -1.3 -7.3 +3.6 +10.5 

Участник 3 (m, 23) +5.6 +0.3 +1.9 -1.4 

Участник 4 (f, 60) +2.1 -11.4 -3.5 +3.6 

Участник 5 (f, 74) -3.8 -6.8 +5.8 +1.8 

Участник 6 (m, 46) +2,5 -1.3 +3.9 +5.4 

Участник 7 (f, 31) -5.1 -7.9 +1.6 +2.6 

Участник 8 (f, 56) +0.5 -2.0 -0.1 +4.0 

TУчастник 9 (m, 19) -4.7 -12.5 +6.8 +5.2 

Участник 10 (m, 69) +3.0 -10.2 +8.1 +2.9 

Средни стойности -0.46 -6.38 +2.53 +3.97 

Стандартно отклонение 3.6 2.8 3.9 3.1 

Забележка: тестваното лице 3 остава в състояние на превключване, въпреки процедурата за 
депревключване.
Статистическа оценка на таблицата:: 
Според студентския т-тест, както следва - значителност - разлики

(средни стойности):

A vs. B: 

A vs. C: 

A vs. D: 

B vs. C: 

p < 0.01  висока значимост 

p < 0.05  нормална значимост 

p < 0.05  нормална значимост 

p < 0.01  висока значимост 

Промени на ВСЧ
Промени на ВСЧ
Промени на ВСЧ
Промени на ВСЧ
Промени на ВСЧ
Промени на ВСЧ

B vs. D: 

C vs. D: 

p < 0.005 

p > 0.05 

много висока значимост

без значимост
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Интерпретация на таблицата

A. Оценка на биоенергийните 

ефекти при прилагане на Плацебо устройството в дясната ръка 

без излагане на електросмог: леките отрицателни ефекти са в 

рамките на нормалното разпределение, означава: няма ефект.

B.                                                  Оценка на биоенергийните 

ефекти при прилагане на Плацебо устройството в дясната ръка с 

експозиция на 5G-електросмог: явни негативни ефекти.

C. Оценка на биоенергийните

ефекти при прилагане на апарата за Верум в дясната ръка без 

излагане на електросмог: умерени положителни ефекти.

D. Оценка на биоенергийните

ефекти при прилагане на Верум устройството в дясната ръка с 

5G-електросмог експозиция: ясни положителни ефекти.

Значимости:
Плацебо устройството няма съществен положителен ефект, докато 

Верум устройството има ясен положителен ефект. Мобилното 

устройство дори преобразува отрицателните 5G-електросмог ефекти 

в положителни ефекти.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Дискусия:

Обща информация за методите и ситуациите на измерване

Основно измерване:

Основното измерване е почти без значение за по-късни тестове, тъй като 

представлява състояние на компенсация, при което тялото компенсира и маскира 

своите слабости. Необходима е провокация, за да се предизвика истинското 

състояние или по-скоро, за да се разкрие състоянието.

Провокиране с помощта на лазер върху акупунктурните точки Gov.20

Ефективната провокация се осъществява чрез предоставяне на специфична 

информация под формата на червена лазерна светлина (680 nm <0,5 mW), 

генерирана от нормален лазерен показалец. Светлината се прилага към най-високата 

точка на тялото, на китайски наричана „точката на пълния Ян“. След това 

светлинната енергия продължава да тече по цялата меридианна мрежа.

Ако няма запушвания, енергията ще тече, ще се разпръсне и ще запълни 

дефицитите. Това е положителна реакция (обикновено се наблюдава при здрави 

хора). Ако има блокажи, патологичните открития се засилват, въпреки че 

първоначално може да не са очевидни. Това са негативни реакции.

След провокация тялото е стимулирано и ще реагира по-ясно на последващи 

стимули и въпроси.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Синхронизация: 

В днешно време в около 30% от случаите сред жителите на големите градове може да 

се открие състояние на „превключване“ в резултат на електросмог. По-рядко срещано 

е сред хората, живеещи в селските райони. Хората без мобилни комуникации 

(мобилен телефон или DECT), в употреба или наблизо, проявяват само около 5% 

превключване (ситуация, която все още беше често срещана преди около 20 години).

Превключването означава, че мозъкът и мозъчната система (като вегетативната 

нервна система или меридианите) са превключени и неспособни да разпознават и 

одобряват положителните неща и съответно да отхвърлят негативните неща. 

„Превключен“ човек вреди на себе си, напр. чрез използване на никотин, алкохол, 

наркотици и други зависимости или пристрастености. Ако централната нервна 

система (ЦНС) е десинхронизирана до такава степен, реакциите ще бъдат 

ирационални, ако не и парадоксални. Днешният технически електросмог е една от 

основните причини.

Нашата процедура за синхронизация е упражнение, при което ЦНС отново се 

дефрагментира или по-скоро се синхронизира, за да се даде възможност за нормални 

реакции. След това тестваното лице е най-вече (в повече от 90% от случаите) в 

състояние, в което да бъде тествано (освен тестваното лице № 3 в таблицата).

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Тема 1 

Може да се предположи, че вегетативните или автономните човешки нервни системи 

са станали нестабилни от съществуването на вездесъщия електросмог, особено в 

рамките на градовете на така наречения „Първи свят“.

Това може да доведе до хаос и в повечето случаи той е придружен и от мозъчни 

проблеми като латерални смущения и превключване като израз на десинхронизация 

(според Гудхарт, 1976). Особено тежко състояние е последваща зависимост или дори 

пристрастяване, при което организмът смята, че не може да живее без причинителя. 

При тези хора, предимно млади хора, симптомите намаляват или дори изчезват след 

оттегляне на електросмога.

В научната философия съществува следната основна конвенция: ако два метода, 

които все още не са признати от конвенционалната наука, показват конгруентни 

резултати, те потвърждават тяхната взаимна валентност. Това е случая.

Тема 2 

Много предишни проучвания показват, че разговорите, при които мобилният телефон 

се държи до ухото, водят до редица негативни ефекти. Само термично обяснение не е 

достатъчно. Ефектите трябва да се разглеждат като смущения в собствените модели 

на електрическа стимулация на тялото и външни електромагнитни честотни схеми. 

Промените се извършват след приблизително две минути и след около четири минути 

максималната стойност се приближава асимптотично.

Резултатите са потвърдени в това проучване. Мобилното устройство на Рейгард не 

само компенсира отрицателните ефекти, но и частично ги трансформира в 

положителни ефекти. Това може да бъде обяснено само с позоваване на физиката и 

теорията на магнитните векторни потенциали, на които живите биологични обекти 

основно реагират.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Синопсис: 

Ефектът от такива магнитни векторни потенциали (МВП) е информационен, за 

разлика от енергийните ефекти на силовите полета. В същото време информацията 

превъзхожда енергията, а освен това и материята. Засега обаче, това може да се 

докаже непряко, като се разгледат ефектите. Човешкото същество, обектът, получава 

приоритет, тъй като организмът като цяло разполага с множество диполи и други 

предаващи структури, които могат да резонират.

Човешкото тяло трябва да се разглежда като резонатор на кухината с кожата, 

отразяваща както външни, така и вътрешни вълни. Това е единствената причина, 

поради която съществата на земята са оцелели до днес, въпреки огромното 

космическо облъчване: „ефектът на кожата“. Във вътрешното тяло протичат 

множество процеси на електрическа стимулация. Поради непостоянството си те се 

излъчват като вълни и след това се отразяват от вътрешната кожа. В резултат на 

намеса се създават стоящи вълни („бийтове“), чиито възли се появяват като точки на 

меридиан. По този начин вътрешното тяло представлява цялост и реагира по 

съответно цялостен начин.

Подобно на кожата, покритието на мобилното устройство на Рейгард може да бъде 

описано като диелектрик. Прехвърлянето на заряди се извършва въпреки привидно 

ненатоварената среда и е придружено от поляризации. Това може да обясни 

настоящите констатации.

За да се избегне впечатлението, че това са езотерични схващания, са приложени 

извадки от енциклопедия по физика („Lexikon der Physik“). Те се отнасят до следните 

теми: потенциали (особено скаларни и векторни потенциали), резонанс и вектор 

(автор: R. Knerr, Faktum Lexikon Institut, Bertelsmann Lexikon Verlag, Guetersloh / 

Мюнхен, Германия, 2000).

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Ето три цитата от енциклопедията: 

1-ви цитат:

„Във физиката потенциалът се нарича потенциалната енергия, която е стандартизи-

рана за „единичен заряд“. Това определение се отнася и за така наречените скаларни 

потенциали като електростатичния или гравитационния потенциал." (стр. 499)

2-ри цитат:

„Силовите полета без източници са описани като соленоидни полета. Следователно 

всички полеви линии са затворени ( магнитно поле). Тези полета също могат да бъдат 

приписани на потенциал с векторен характер. Дедукцията на векторно поле може да 

изглежда сложна, но има смисъл при прилагане на теорията на относителността, къ-

дето скаларните и векторните потенциали се сливат в четвърти потенциал." (стр. 500)

3-ти цитат:

„Въртенето е мярка за затворени полеви линии, т.е. за вихри. Соленоидалните 

векторни полета имат нулева дивергенция, иротационните векторни полета имат 

нулево въртене. " (страница 672) 

Това предполага, че чисто материалните тестове не могат да покажат - или по-скоро 

не трябва да показват - положителен резултат, защото нулата не може да бъде 

доказана. Това изисква различни методи.

Тези, които се съмняват в тези открития, не са приели състоянието на физиката от 

приблизително 1930 г. и вместо това се позовават на остаряло състояние, което 

трябва да се счита за ненаучно.

Обяснение на ефектите на мобилното устройство 
на Рейгард: 

Устройствата на компанията са идентични по своята конструкция и състав. Разликите 

се отнасят до радиуса на диапазона. Важната съставка е състав от кристали, 

силикати, прах от смлени полускъпоценни камъни и смлени метеорни скали.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Те имат физическото свойство (което се използва и в чипове, полупроводници, диоди 

и др.) да поглъщат и излъчват вълни, лъчи и електрони. Тук тяхната задача е да 

абсорбират вълните и вихрите на техническия електросмог и да ги преобразуват в 

биологично положителни или инертни стоящи вълни. Това се отнася по-специално до 

хаотичните вихри от близко поле на скаларни вълни, които се намират в близост до 

антена на мобилни телефони и които са вредни- за разлика от аналога и 

нехаотичните предаващи информация скаларни вълни, които се използват в цялата 

биология .. Вълните, излъчвани от кристалите при тяхното стимулиране, се наслагват 

върху вълните на техническия хаос, създавайки стоящи вълни. Те вече не се 

разпространяват в главата, така че излагането на техническа радиация е сведено до 

минимум и нехаотичното полезно биологично лъчение е увеличено. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field 

Харолд А. Уилър: Радианската сфера около малка антена. Брой 47. Трудове на IRE, 

Институт на радиоинженерите, август 1959 г., стр. 1325–1331.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 
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Резюме:

1. Тестваното мобилно устройство на фирмата Рейгард

(https://rayguardswiss.com/english/) подобрява критериите за 

биоенергийна медицина като защита срещу електросмог, по време на 

5G-мобилно обаждане. Резултатите са статистически значими до 

високо значими.

2. Повишаване на вегетативната стабилност може да се забележи, ко-

гато мобилното устройство на Рейгард се приложи към дясната длан, 

докато се обаждате, поставяйки 5G-мобилния телефон на лявото ухо. 

Намалява твърдостта, причинена от напрежението от електросмог.

3. Разговорите, докато държите мобилния телефон до ухото (без Рей-

гард мобилното устройство), водят до силни дистрес ситуации, 

свързани с вегетативната нервна система. Използвайки устройството 

(от друга страна) тези биологични ефекти не само се неутрализират, 

но и се трансформират в положителни ефекти.

4. Поради нивото на значимост на резултатите в това изследване може

да се припишат положителни биологично-енергийни ефекти на мобил-

ното устройство на Рейгард по отношение на 5G-радиационните 

натоварвания.

Д-р мед. Манфред Дьоп 
30-ти ноември, 2020 
Холистичен център® 

Бележки:

Д-р мед. Манфред Дьоп беше рецензент на следните общества:
Международно общество по систематика, кибернетика и информатика,

Международно общество за компютърни, комуникационни и управляващи технологии.
Той е е член на управителния съвет на „Германското общество за енергийна и 

информационна медицина.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

HRV/ВСЧ: резултати от десетминутна тестова поредица, типична за стрес (пример) 

Друго изображение от същото изследване (10 минути от медикаментозния тест)

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 



Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Тест за медикаменти чрез вариабилност на сърдечната 
честота (ВСЧ, TimeWaver Cardio Pulse®): осем ленти 

представляват четири тестови ситуации (две ленти са 
комбинирани във всеки отделен случай). Зеленото 

означава положителни, червеното означава отрицателни 
ефекти, в рамките на измерванията на ВСЧ.

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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Енергийно-медицинска експертиза относно 
мобилното 5G устройство на Рейгард

Рейгард за тяло и кола Рейгард преносим модул  

Рейгард Swisspineenergy plus Рейгард дървен купол

Рейгард за дома 
с алуминиев корпус

Рейгард за дома 
с дървен корпус 

Dr. med. Manfred Doepp, HolisticCenter, CH 9030 Abtwil, Hauptstr. 13 

Tel. +41 (0)79-9240088, E-Mail: holisticcenter1@yahoo.de , www.drdoepp.org 
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3.0 Обобщаваща оценка на резултатите от проучването за сертифициране на продуктите
>5G Рейгард чип за телефон<, >5G Рейгард за тяло и кола<, >5G  Рейгард купол с 
дървен корпус<, >5G  Рейгард европейски бор<, >5G  Рейгард купол от орех<, >5G 
Рейгард за дома<, >5G Рейгард за дома с дървен корпус< и >5G Рейгард за дома с 
европейски бор<

Констатациите от биофизичното изследване на д-р мед. Манфред Дьоп, Холистичен 
център, потвърждават, че продуктите> 5G Рейгард чип за телефон<, >5G Рейгард за 
тяло и кола<, >5G  Рейгард купол с дървен корпус<, >5G  Рейгард европейски бор<, 
>5G  Рейгард купол от орех<, >5G Рейгард за дома<, >5G Рейгард за дома с дървен 
корпус< и >5G Рейгард за дома с европейски бор< са подходящи за предлагане на 
защита срещу вредното въздействие на високочестотното електромагнитно 
излъчване, например, причинено от мобилни комуникации, включително от 
измеримите в момента 5G честоти, смартфони, таблети, компютри / лаптопи, wi-fi и 
DECT безжични телефони.

Изискванията на Международното общество за изследване на електросмога IGEF са 
изпълнини и продуктите могат бъдат отличени с тестовия етикет IGEF.

Продуктите >5G Рейгард чип за телефон<, >5G Рейгард за тяло и кола<, >5G  
Рейгард купол с дървен корпус<, >5G  Рейгард европейски бор<, >5G  Рейгард 
купол от орех<, >5G Рейгард за дома<, >5G Рейгард за дома с дървен корпус< и 
>5G Рейгард за дома с европейски бор< бяха удостоени с тестовия етикет IGEF, 
въз основа на споразумение с Международното общество за изследване на 
електросмога за търговската употреба на тестовия етикет IGEF, в който са 
регламентирани условията за употреба.

Дипл.-икономист Вулф Дитрих Розе (степен по икономика) 
Международно общество за изследване на електросмога IGEF  
IGEF в правото си да сертифицира




