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 מה זה אומר? –השדה האלקטרומגנטי של גוף האדם 

 

 מדע התדרים , רפואת התדרים ותורת הקוונטים קובעים:

 

 דה אלקטרומגנטי שקורן סביב אותו הגוף.כל יצור חי מקיים ש
 

 

 אלקטרומגנטי?  שדהמה זה 
 

 :(world health organizationלפי מכון הבריאות העולמי )

. ככל שהמתח החשמלי גבוה יותר כך השדה יהיה שינויים במתח החשמליני נוצר ע"י אלקטרו"שדה 

גדול יותר. שדות מגנטיים נוצרים כשקיים זרם חשמלי. ככל שהזרם גדול יותר כך השדה המגנטי 

 חזק יותר"

 .   שדה חשמלי מגנטי )אלקטרומגנטי( מתרחש –זרם חשמלי  מכאן שברגע שקיים

 ומבוסס על זרם חשמלי. מורכבגוף שלנו ה: נקודה למחשבה

 

 :עפ"י מוזיאון המדע באנגליה

נוירון  לא)אלקטרונית( שעוברת מקצה אחד של נוירון חשמלית גל של פעולה  אות עצבי הינו"

אמצעי לקידוד והעברת אינפורמציה )בדומה לפעולה של גלי רדיו(  אותות עצביים הינםאחר.  

 "ומדויקתבצורה מהירה 

 אם כך, 

 ,האדם "עמוס" באותות חשמליים שנעים במערכת העצבים בגוף החילא רק שגוף 

נוירונים בכל רגע אל הלאורך מערכת העצבים משמשים להעברת מסרים )מידע( אותם אותות 

 נתון. 

 

 ניתן להבין 

שדה  גוף האדם מחולל ומכאן שמשמש מעיין "חממה" של פעילות חשמלית  האדםגוף ש

 . אלקטרומגנטי
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 ."מאנרגיה הכל מורכב" :הקוואנטים פיזיקתבמונחים של 

מקרין אנרגיה( שדה אלקטרומגנטי. שדה זה גוף האדם קורן ): במונחים של פיזיקה קונבנציונלית

 חלקם חזקים יותר מהאחרים. –נוצר כתוצאה מפעילות של איברים שונים בגוף 

 

 (: journal of theoreticמתוך "יומן התיאוריה" )

ת של הגוף. המטענים החשמליים שעוברים במוח האנושי האלקטרומגנטי האנרגיה שדהבבחינת 

(. מכאן שלגוף אלקטרואנצפלוגרמהניתנים למדידה באמצעות רישום הפעילות החשמלית של המוח )

האנושי יש שדה אנרגטי אלקטרומגנטי. כתוצאה מכך, הגוף האנושי יכול לשמש כאנטנה בעלת 

ו משמש כאנטנה שיכולה בו הגוף הפיזי שלנ פוטנציאל יכולת שידור וקליטה, בו זמנית, עם הסביבה.

 בעלת השפעה על הגוף.הינה זמנית לשדר ולקלוט אנרגיה אלקטרומגנטית מהסביבה ואנרגיה זו 

(Samways, 1992)   

 

 עובדה ידועה.  –הגוף מתקשר עם עצמו כל הזמן 

על מנת לבצע כל פעולה כלשהיא בגוף )כגון הנעת איבר, עיכול, הזעה, שינה וכדומה( נדרשת 

בגוף שמתקשרים עם איברים מסויימים מתרחשת בין  תקשורתתקשורת והעברת אינפומציה.  ה

 .איברים אחרים

יצר מכשיר שנקרא "מערכת ניטור התדרים" Bruce Taino) )ו נימיקרוביולוג בשם ברוס טא

(frequency monitor system )טאניו את !( בדק 011%יק ב באמצעות המכשיר )שנמצא מדו

הגוף האנושי , איברים שונים בגוף האנושי, את הדברים שאנחנו אוכלים ודברים אחרים שאנו 

 צורכים ומשתמשים בהם.

 להלן חלק מהתדרים של האיברים בגוף שהוא גילה:

  הרץמגה 26-26 -בלוטת התריס Mgh 

   26-26בלוטת התימוסMHz   

  26-61הלב MHz 

  66-26ריאות MHz 

  66-21כבד MHz 

  66-26בטן MHz 

  21-61לבלב MHz 

  66-26המעי הגס MHz 

  61-21המעי הדק MHz 

  61-66המוח MHz 

  26-26הגוף אנושי הממוצע MHz 

 

 בנוסף, בדק ומצא כי ישנה השלכה ישירה של מחשבות ורגשות על התדר של הגוף. מחשבות

 ף ואילו חיוביות תורמות לחיזוקו.שליליות מחלישות את הגו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%94
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ניתן למצוא במחקר  ל ברוס טאינו בנוגע להשפעת התדרים על גוף האדםש יוחיזוק נוסף לממצא

 שבדק מים קפואים אחרי שהופעלו עליהם (Masaru Emotoד"ר מסארו אמוטו )המפורסם של 

לכה על שדרים שונים )באמצעות מוזיקה, מילים, מחשבות ועוד(. אמוטו גילה כי קיימת הת

 זאת ע"י צילום של התבניות שנוצרו במים. חהמבנה המולקולרי של המים והוכי

 מים הם מוליך מצוין ובעלי יכולת שימור מידע והעברתו בהתאם לתדרים אליהם הם נחשפים.

 מים.  26-61%גוף האדם מכיל בממוצע 

 

 פתרון טבעי לחלוטין! :אנחנו מציעים

 

 

 

 

 הגוף מתעורר לחיים

 

 

 

 

 .כות החייםישיפור משמעותי באל המסייעים, ביוטכנולוגים, מוצרים חכמים

 .ן טבעיבגוף באופ הקיימיםם התואמים לאלה תדרי מכילכל מוצר 

 , הגוף משתמש בתדרים שבמוצרים טבעית 011%ובגישה  ם לצורך שלובהתא

 .ולשפר את התפקוד בשגרת החיים לאיזון ושליטה הגיעלכדי 

 
 

ללא , דםזהה לכל אהראשוני של כלל האיברים  תרשיםגוף האדם הינו מכונה ביולוגית המכילה 

לא  –. עם השנים או כתוצאה מסטייה מולדת, ישנם איברים שאינם מאוזנים הבדל מין או גיל

 נמצאים בתדר הטבעי המוגדר שלהם. 

לא מתבצעת באופן במקרה שכזה אין התאמה )מבחינת התדר( לאיברים אחרים ואז התקשורת 

  ערכות השונות בגוף.של המדבר שגורם לחוסר איזון תפקודי  –תקין והאינפורמציה לא עוברת 

הינם תדרים  ,FDA, באמצעות מכשיר מאושר בהם אנו משתמשים לקידוד מוצרינו התדרים

 . אלו תדרים התואמים לאלה הקיימים באופן טבעי בגוף האדם. (ELF) בעוצמות נמוכות

ולטנים והולכה אלקטרומגנטית כפי שמתבצעת תקשורת בתוך הגוף בין האיברים באמצעות ק

. הגוף MODEANYמוצרי שמחוץ לגוף, עם  ית, כך מתבצעת גם תקשורת עם הסביבהאנרגט

על מנת לאזן  בהתאם לצורך שלונעזר בהם כבר מהשימוש הראשון, מזהה את התדרים בקלות ו

שלהם. כשאותם איברים מצליחים  את אותם האיברים שאינם נמצאים בתדר הטבעי המוגדר

מתנהלת בצורה תקינה והגוף מצליח  הבין תאית אז התקשורת והעברת האינפורמציה –להתאזן 

 .לתפקד באופן תקין
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 :MODEANYבמוצרי קיימים יתרונות רבים בשימוש 

 .ההשפעה ממוקדת לאיבר מסוים ללא השפעה על איברים אחרים בגוף 

  ,טבעי!( 011%ממריצים מכל סוג. ) אוחוסר מוחלט בכימיקלים, תמציות 

 .ללא תופעות לוואי 

 .אין הגבלת גיל 

 ."אין תופעה של "מנת יתר 

 .טיפול לא פולשני, ללא "כפייה" על הגוף 

 

 יתרון נוסף:

 קט המצטברתהליך האפ

 

 מאפשר לך ליהנות מתהליך האפקט המצטבר., לאורך זמןשימוש מתמשך 

 .שהוא מבצע )איזון המערכות( הגוף משמר את תהליכי התיקון

  העור נשאר אחיד. ,ההחלמהלאחר  –ממש בדומה לתהליך תיקון פצע בעור 

 גם לטווח הארוך.אבל  –לטווח הקצר שהעזרה היא  כך

 

 עצמו המטרה שלנו היא להביא את הגוף שלך למצב שהוא יכול בזכות

  ולשניללא תהליך פ ית,עטב 011%מצליחים לעשות זאת בגישה ואנחנו 

 ובהתאם לצורך של הגוף.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 הגוף מתעורר לחיים
 


