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 אנרגיה
החיים הם אנרגיה. כל דחף עצבי 

בגופך הוא זרם חשמלי. כל תא 

רה הפולטת בגופך הוא סוללה זעי

כאשר הם  –מיליוולט  01-01

 בריאים.

השרירים שלנו מונעים על ידי 

אנרגיה כימית. הסטייק ותפוחי 

האדמה שאתה אוכל בארוחת הערב 

הם בעצם רק דלק למדורה. אכילה 

היא כמו הוספת פחם לאח. העיכול 

אינו יותר מאשר צורת בעירה איטית 

שמייצרת אנרגיה עבור גופך כדי 

יים. המוות למעשה, שיוכל להתק

מוגדר כהיעדר פעילות חשמלית 

דבר, החיים הם  שלבמוח. בסופו 

 אנרגיה.

 

הפק את המיטב מאנרגיה זו ותצליח 

 .לשפר את בריאותך

אנרגיה איננה טובה או רעה; היא 

פשוט קיימת. החשמל בו משתמש 

הכירופרקטיקן או הפיזיותרפיסט כדי 

לגרות את שריריך ולקדם את 

, TENSצעות מכשיר ההחלמה באמ

הוא אותו חשמל המשמש בבתי הכלא 

כדי להוציא אנשים להורג באמצעות 

הכיסא החשמלי. אז, האם החשמל 

הוא טוב או רע? התשובה היא אף 

אחד מהשניים. זו רק שאלה של 

והמשרעת בה אתה משתמש  רהתד

 וכיצד אתה משתמש בה.

 

הטען את גופך בתדרים הנכונים 

 ותימנע מחלות.

קרן לייזר המשמשת כדי אותה 

להפיל טילי אויב או כקרן מוות 

בסרטים, משמשת גם את רופא 

העיניים שלך על מנת לשפר את 

 Lasikהראייה שלך באמצעות ניתוח 

או על ידי המנתח הפלסטי שלך על 

להסיר שיער מהפנים ולהחליק מנת 

קמטים. שוב, ההבדל טמון רק בתדר 

 ובמשרעת.

 

 

אומנויות לשימוש נכון באנרגיה ב

הריפוי יש היסטוריה רבת שנים. 

וניתוחי  TENS -החל ממכונות ה

הלייזר שכבר הזכרנו, לשימוש 

בגלי קול כדי לשבור אבנים 

בכליות, ו קרני רנטגן ושדות 

מגנטיים אשר מאפשרים לראות 

את פנים הגוף ועד לשימוש באור 

 על מנת לנקות את הדם.

 

חלק מצורות האנרגיה יעילות 

 רות.יותר מאח

כפי שנראה, אנרגיה סקלרית היא 

רק יישום נוסף של אנרגית הריפוי. 

זהו יישומו של המדע כפי שהטבע 

 התכוון.

 

 פרדיגמה חדשה
אנו עומדים לדבר על מספר 

דברים הנוגעים לבריאות ותזונה 

שכנראה תשמעו בפעם הראשונה 

בחייכם. נושא זה אינו קשה להבנה 

ביסודו, אבל מאחר שהוא מהווה 

ינוי מוחלט של תפיסת העולם ש

דרכה תתבוננו בבריאות ותזונה, 

 יהי עלינו להתקדם לאט.

 

אנו עומדים ללמוד למעשה, 

כיצד להטמיע אנרגית ריפוי 

 במוצרים תזונתיים.

בנוסף, על מנת להסביר את הכל, 

יהיה עלינו לגעת בכמה תחומים 

אזוטריים כמו מתמטיקה גבוהה 

אטומיים. אל -וחלקיקים תת

ם לא יהיו מסובכים יהלו. הדברתיב

מדי, ולאחר כל קטע קשה, אני 

אסכם את הדברים שקראנו ואומר 

לכם מהן נקודות המפתח שעליכם 

 לזכור.

 

אנו עומדים גם ללמוד כיצד תדרים 

של אנרגית ריפוי מועברים 

מהמוצרים שאתם מעכלים לכל תא 

דבר הנושא השלכות  –ותא בגופכם 

 לותה.עמוקות לגבי בריאותכם בכל

 

 אם כן, הבה נתחיל.

 

 טבעה של האנרגיה
כל האנרגיה שאנו בדרך כלל 

חושבים עליה, מאופיינת על ידי תכונות 

גל כאחד. ניתן לתאר -חלקיק ודמויות

גרפית את צורת הגל של כל האנרגיות 

הרציאני )בצורת גל סינוס או הללו כגל 

 גל שלבים(.

 
ועד  מדובר בכל דבר, מחשמל

מגנטיות, מאור ועד קול. ההבדל היחיד 

בין כל צורות האנרגיה הללו הוא 

המהירות בה הגלים מתרוממים ונופלים 

)התדר( ואיזו עוצמה יש לעליות 

 ולנפילות הללו )המשרעת(.

 

 אנרגיה סקלרית
עם זאת, אנרגיה סקלרית היא חיה 

אחרת. עליכם להבין, האנרגיה 

 –ולם הסקלרית היתה קיימת ומאז ומע

אולם, רק לאחרונה  –מאז ראשית הזמן 

גילו אותה המדענים והתחילו להשתמש 

 -בעצם היה זה באמצע שנות ה בה.

, שלראשונה העלו את אפשרות 0011

קיומה של האנרגיה הסקלרית, בסדרה 

משוואות פורצות דרך של  4של 

המתמתיקאי הסקוטי, ג'יימס קלרק 

 מקסוול.

  
 



 

 

אל תחשבו אפילו לנסות להבין את 

 המשוואות האלה.
  ,רק אזכור קטןH  מתיחס לשדה

 המגנטי. 

E  מתיחס לשדה האנרגיה. מרבית הסמלים

האחרים הם אותיות יווניות כמו אפסילון 

ודלתא. המשולש ההפוך מייצג דיפרנציאל 

 וקטור.

אבל תתעלמו מכל אלו. המפתח 

מה שהופך אותם  –למשוואות אלו 

חינה היסטורית, הוא צאות דופן מבליו

שמסמל צפיפות  ל השימוש בסימו

ובכך מייצג את  –אנרגיה סקלרית 

הפעם הראשונה בה קיומה התיאורטי 

של האנרגיה הסקלרית הועלה 

 לראשונה.

 

עברו כמעט חמישים שנים עד 

שניקולה טסלה הצליח להדגים בפועל 

ית. את קיומה של האנרגיה הסקלר

כאשר טסלה הלך לעולמו, הוא לקח 

עימו את סוד הדור הסקלרי, וחלפו 

כמעט מאה שנים נוספות עד שהמדע 

הצליח שוב להדגים בוודאות את קיומה 

של האנרגיה הסקלרית ופנה לחקר 

 הפוטנציאל הגלום בה.

 

 מהם גלים סקלריים?
ההגדרה הסטנדרטית של גלים 

סקלריים היא שהם נוצרו על ידי צמד 

או העתקים( )נקראים לים זהים )ג

המסונכרנים בדרך כלל גל ואנטי גל( 

מבחינה מרחבית אך אינם מסונכרנים 

מבחינת זמן. כלומר, שני הגלים זהים 

-מבחינה פיזיקלית, אבל נמצאים באי

 מבחינת זמן. 0180סנכרון של 

התוצאה נטו היא שהגלים הסקלרים 

שונים לחלוטין מגלים הרציאנים 

כמו  –אפילו נראים שונה  רגילים. הם

 רצועת מוביוס אינסופית על גבי ציר.

   
 במה? – ?שונהנראים 

 

האנרגיה הסקלרית שונה משדות 

אלקטרומגנטיים הרציאניים סטנדרטיים 

 במספר דרכים חשובות.

 

 

  ראשית, הם דומים יותר לשדה

מאשר לגל. במקום לרוץ לאורך 

רניים, הם חוטים או להיפלט כק

נוטים "למלא" את הסביבה. 

הדבר הופך חשוב מבחינת 

פיתוח הטכנולוגיה להטמעת 

 אנרגיה סקלרית במוצרים.

  מסיבות דומות רבות, הם יכולים

 לעבור דרך עצמים מוצקים

מבלי להפחית מעוצמתם. 

למעשה, זה בדיוק מה שטסלה 

  011-הדגים לפני למעלה מ

שנים, כאשר הוא הקרין גל 

דרך האדמה ללא אובדן  סקלרי

שוב, זוהי עובדה כוח שדה. 

מהותית בפיתוח טכנולוגיה 

המסוגלת להטמיע אנרגיה 

 סקלרית במוצרים.

  הם שותלים את החתימה שלהם

בעצמים מוצקים. זהו בעצם לב 

העניין. על השדות החשמליים 

יכולים לשתול את החתימה 

שלהם בעצמים, אבל לא באותה 

ית מידה שהאנרגיה הסקלר

הדבר חשוב יכולה לעשות זאת. 

כאשר אנו מדברים על 

המכניקה של הטמעת שדה 

האנרגיה במוצרים, והעברת 

מטען זה לאחר מכן 

מהמוצרים אל תוך כל תא ותא 

 בגופכם.
      אנרגיה סקלרית יכולה

להתחדש ולתקן את עצמה באופן 

אינסופי. גם לכך יש השלכות 

חשובות עבור הגוף. במילים 

מרגע שמטען הוטמע, אחרות, 

באפשרותך להשאיר אותו שם 

באמצעות צריכה שוטפת של 

 מוצרים טעונים.

  למעשה, לתדרים הסקלריים

הנכונים יש מגוון שלם של 

השפעות עמוקות על גוף 

האדם. )ואנו נפרט על כל 

 אחת ואחת בקרוב(.

 

   נשמעו דיבורים רבים בקרב

קהילת העידן החדש לגבי 

ם כגון היתרונות של דברי

טכיליונים, רדיוניקה, 

 .פירמידות וכו'

 

         

     

ניתוחים מראים שכל אלו הם,       

בבסיסם, מכשירים מיצרי 

 אבל הם –אנרגיה סקלרית 

אינם מתקרבים ליעילות של  

צריכת מוצרים המשודרגים 

 באמצעות אנרגיה סקלרית.

 
 ייצור אנרגיה סלקרית

ם למעשה, ניתן לייצר גלים סקלריי

בדרכים רבות. לדוגמא, אפשר לייצר 

אותם באופן אלקטרוני, מגנטי, פיזיקלי 

או על ידי תנועת רצועת המוביוס(, )

אופטי )על ידי דפוסי המופעים על צג 

מחשב(. באפשרותכם לרכוש שעוני יד 

המשלבים רצועות מוביוס נעות אשר 

 מייצרות שדות סקלריים מגנים.

 

אנרגיה סקלרית מוטמעת 
 םבמוצרי

כפי שציינתי קודם, החיים כולם  

מושתתים באופן מהותי על אנרגיה, 

ולכן, החיים כולם כוללים מספר 

מבנים המסוגלים להחזיק מטען 

למעשה, אותם המבנים אשר סקלרי. 

מאפשרים למטען הסקלרי להיטמע 

במוצרים, גם מאפשרים למטען זה 

לעבור לגוף האנושי מאותם מוצרים. 

 לדוגמא:

 בנים גבישיים רבים בכל קיימים מ

כולם מסוגלים להחזיק  –דופן תא 

 מטען

   קיימים מבניים גבישים נוזליים 

 ברשת הקולגן ממנה מורכב רבים      

 גם הם  –התאים החלל בין      

 מסוגלים להחזיק מטען     

 

 שלכם DNA -ובתוך ה 
אנו עומדים לדבר רגע אחד אחרון באופן 

מופשט ביותר, לפני שנתחיל לפשט הכל 

ולחבר הכל יחד. אז תחזיקו מעמד עוד 

 .קצת

קיימים מודלים מכניים של תורת 

הקוואנטום אשר מתארים חלקיקים 

אטומיים כמו אקסיטונים, -תת

פלסמונים וסוליטונים שיכולים לאגור 

-וולשאת מידע ביולוגי לאורך מאקר

מולקולות בתגובה לרמה נמוכה של 

 אנרגיה סקלרית.
 



 

במילים אחרות, האנרגיה 

הסקלרית מסוגלת להטביע את 

 שלכם. DNA -עצמה על ה
 

 לפני שנעבור ליתרונות של האנרגיה
הסקלרית עבור בריאותכם, כדאי 

להתעכב רגע על הראיות הקיימות לכך 

שכל הדברים עליהם דיברתי אכן 

 אמיתיים.

 הוכחות קיימות
שדות סקלריים ניתנים למדידה, אבל 

למרבית האנשים אין את הציוד 

הדרוש. לכן, הבה נפנה לרגע לדרך 

 –הוכחה שאנחנו יכולים לראות עכשיו 

צילום קירליאני. צילום קירליאני הוא 

בסך הכל סוג מיוחד של צילום המצלם 

חשמלי  הנמצא סביב -את השדה הביו

 ם חיים.במיוחד סביב עצמי –כל עצם 

US News ו- World Report 

פרסמו כתבה לפני זמן רב, בה הם כינו 

את הצילום הקירליאני מתיחה. נצטט 

 מתוך הכתבה:

ניסויים מבוקרים הראו "
שצילומים קירליאנים )צולמו על ידי 

העברת מטען חשמלי דרך נושא 
ואז "האנרגיות" שלו הצילום, 

מתועדות על גבי לוחות צילום 
 מיוחדים( 

הם תוצאה של לחות ולחץ, ולא של 
 חיות רוחנית."

. ככל הנוגע לדברוזה נכון לגמרי, 

אולם, העובדה הפשוטה היא, שניתן 

להקים סביבה אטומה הרמטית בה 

הלחות והלחץ הם קבועים ואי לכך 

שלא תהיה השפעה על תוצאת 

הצילומים. ועם זאת, אפילו בסביבות 

המבוקרות הללו, ניתן ליצור תמונות 

 דהימות מהן ניתן ללמוד. לדוגמא:מ

 –להלן שתי תמונות של נבטי עדשה 

זהות, מלבד העובדה שהעדשה משמאל 

הושרתה במים חמים מאוד למשך דקה 

 -בקירוב. על פי הכתבה שפורסמה ב

US News וב- World Report כיוון ,

שיש בה יותר לחות, היא אמורה 

להעביר חשמל רב יותר מאשר העדשה 

מצד ימין ולייצר שדה  שלא הולבנה

 בהיר יותר. 

 

 

כפי שניתן לראות, בדיוק ההיפך 

הוא הנכון. )אם אתם מתבוננים 

בתדפיס שחור לבן, האיזור 

 המורחב האדום הגדול מופיע

באפור כהה(. וזוהי הסיבה שמכון 

הבריאות הלאומי ואוניברסיטת 

קיימברידג', ועוד מוסדות מרכזיים 

חוקרים את הצילום  נוספים,

 הקירליאני, למרות טענות מנוגדות.

  

אז מה אנו יכולים ללמוד מתמונות 

קירליאניות לגבי מוצרים 

המשודרגים באנרגיה סקלרית? 

טוב, הדבר החשוב ביותר שאנו 

יכולים ללמוד הוא שמטען סקלרי, 

ללא ספק, מטמיע עצמו במוצרים. 

להלן מופיעות מספר דוגמאות של 

 ני ואחרי הטמעה.מוצרים לפ

 

      
 לפני הטמעה  אחרי הטמעה   

 
 אחרי הטמעה       לפני הטמעה    

 

שני הסטים של התמונות לעיל, 

בפני עצמם, מייצגים השלכות 

מהפכניות. )אגב, תמונות אלו נוצרו 

תצלום  –בעזרת תהליך חדשני 

שמקטין  דיגיטלי ישיר זה לצד זה,

עוד יותר את ההשפעה של גורמים 

חיצוניים כמו לחות, טמפרטורה 

 ולחץ(.

 

השורה התחתונה היא שהניסיון 

מלמד אותנו שככל שעצם חי יותר 

)ככל שהוא יותר אורגני(, כך שדה 

 האנרגיה שלו יהיה גדול יותר. 

 

 ומוצרים שעברו שידרוג אנרגטי,

 תמיד מדגימים שדה גדול יותר.

 

 

 יתרונות
 זוהי השאלה החשובה ביותר,   

לא כן? מהם היתרונות הבריאותיים 

בצריכת מוצרים משודרגים סקלרית? 

והם  –כפי שמתברר, יש רבים כאלו 
. צריכה קבועה של משמעותיים

 מוצרים משודרגים סקלרית יכולה:

 

  להעלים ולבטל השפעות של תדרים

בגוף  (cps 60)מעשה ידי אדם 

 האדם. 

  האנרגיה של כל תא ותא הגברת רמת

 01-01בגוף לטווח האידיאלי שבין 

 מיליוולט.

  הגברת רמת האנרגיה ההדדית של

כל אטום מימן בגוף כפי שאומת על 

 ידי ספקטרוגרפים. 

הדבר חשוב כיוון שקשרי מימן 

 -הדדיים הם מה שמחבר את ה

DNA  .במילים אחרות, שלכם

צריכת מוצרים משודרגים 

 DNA -על ה סקלרית יכולה להגן

 שלכם מפני נזקים.

  שיפור רמת החדירות של דופן

התא, ובכך שיפור צריכת חומרי 

ההזנה של כל תא ותא וסילוק 

הפסולת מכל תא ותא. )כתוצאה 

קרומי הגבוה -מהפוטנציאל הבינ

מוצרים משודרגים הנזכר לעיל, 

סקלרית גורמים לכל תא ותא 

 בגופכם לעבור ניקוי רעלים(.

 ח על פני השטח של הפחתת המת 

המוצרים המוטמעים, ובכך הפחתה 

של הזמן הדרוש לגופכם להטמיע 

 את המוצרים הללו.

  רמות אנרגיה גבוהות באופן כללי

כתוצאה מהגברת האנרגיה התאית 

 של מיליארדי תאים.

  ניקוי הדם ושיפור רמות

הכילומיקרון )חלקיקי חלבון/שומן 

הצפים בדם( ופרופיל 

 ודפוסי פיברין. טריגליצרידים

 

  שיפור תפקוד מערכת החיסון

 -בשיעור משמעותי של עד כ

, כפי שהוכח במחקרי 040%

 מעבדה.

  שיפור הריכוז המנטלי כפי שהודגם

על ידי משרעת מוגברת של תדרי 

 אא"ג.

 



 
  ,איזון בין שתי המיספירות המוח

 שוב, כפי שנמדד בבדיקות אא"ג.

 ון שהם פועלים כנוגדי דיכאון כיו

מעכבים את קליטת הנוראדרנלין 

 .PC12על ידי תאי עצה 

 .ואחרון, ישנו הסרטן 

 
 סרטן

כאילו שכל היתרונות שציינו אכן כך; 

צריכה קבועה עד כה אינם מספיקים, 

של מוצרים משודרגים סקלרית 

עשויה בהחלט לשחק תפקיד חשוב 

 במניעה ו/או ריפוי סרטן.

 

פן תאי הסרטן, כמעט ללא יוצא דו

הם תאים בעלי מתח נמוך. כפי 

שציינתי קודם, מתח התא המיטבי 

 01-01עבור מרבית התאים נע בין 

 מיליוולט. 

תאי סרטן נמצאים כמעט תמיד בטווח 

 מיליוולט. 01-61שבין 

 

הועלו תיאוריות רבות לגבי הסיבות 

לכך. הסיבה הסבירה ביותר היא שככל 

שהמתח בתא מתחיל לרדת לכיוון 

עצם הישרדותו של התא הטווח בו 

מוטלת בספק, התא מתחיל להתרבות 

באופן בלתי ניתן לשליטה בניסיון 

 לשמר את "הישרדותו."

 

אם מעלים את מתח התא )וזה בדיוק 

הדבר שמתרחש כאשר צורכים 

מוצרים משודרגים סקלרית(, התא לא 

צריך יותר להתרבות באופן פראי. 

למעשה, הוא יכול להפוך שוב 

ההשלכות של הדברים ל"נורמלי." 

לגבי טיפול בסרטן עשויות להיות 

 משמעותיות.
 

 

 שאלות ותשובות
 

במשך כמה זמן ישמרו המוצרים 

 על המטען שלהם?

  ככל שאיכות המוצר

ההתחלתית גבוהה יותר, כך 

הוא ישמור על המטען זמן רב 

יותר. מוצרים "חיים" מסוג 

אורגני באיכות גבוהה למעשה 

מטען  יראו לעיתים קרובות

 2גבוה יותר לאחר חלוף 

חודשים לעומת הזמן בו נטענו 

 לראשונה.

 

האם מוצרים טעונים הינם 

 בטוחים?

  לחלוטין. שוב, אנרגיה סקלרית

היא טבעית לגמרי. היא קיימת 

מאז היווצרות היקום. הכל 

שאלה של הטבעת תדרים 

מרפאים/ממריצים בניגוד 

 לתדרים מזיקים.

 

 ם?אילו תדרים אנו מטביעי

  מבלי לחשוף מידע תחת זכויות

קניין, אנו מתמקדים בשני 

תדרים עיקריים. הראשון הוא 

. זהו (Schuman)תהודת שומן 

. זהו התדר 0.0-0טווח של 

שהאדמה פולטת כשאין דבר 

לא מעשה ידי אדם ולא  –סביב 

צמח או בעלי חיים. זהו התדר 

הטבעי של האדמה. התדר השני 

ה הרץ. ז 06-קרוב יותר ל

 –התדר שתקלטו ביער גשם 

שוב, כאשר אין דבר מעשה ידי 

 אדם בסביבה. אלו הם

התדרים הסקלריים הבסיסיים אשר 

משיגים את כל הדברים עליהם 

 דיברנו בדו"ח זה.

 

במה אבחין בעת השימוש 

 במוצרים משודרגים סקלרית?

  נוסף על כל היתרונות שפירטנו

עד כה, תגלה שמוצרים 

נספגים משודרגים סקלרית 

מהר יותר, פועלים מהר יותר 

 ומביאים לתוצאות חזקות יותר.
 

 

 סיכום
 

מספר שנים, גיליתי ופיתחתי את  לפני

אפקט ברון, אשר משלב את עיקרון 

השדרוג האנרגטי על מנת לשנות את 

המבנה הפיזיקלי של צמחים בזמן תהליך 

התוצאה נטו היתה ייצור התמצית. 

של תמציות צמחים חזקות בשיעור 

יותר מכל דבר אחר שנראה עד  011%

 אז בעולם.

במהלך השנתיים האחרונות, עקבתי 

מקרוב אחר עבודתן של מספר קבוצות 

חוקרים )כולל מהנדסים לשעבר 

בנאס"א( שפיתחו טכנולוגיות המבוססות 

על עקרונות פיזיקלים דומים אשר 

מאפשרים הטמעה של אנרגי סקלרית 

 תיות.במוצרים תזונתיים ברמות משמעו

 מוצרים משודרגים:

  נכנסים לגופך מהר יותר ופועלים טוב

יותר לעומת מוצרים לא משודרגים 

 ברי השוואה

  מוצרים משודרגים פועלים כדי לטעון

כל תא ותא בגופך בגלים סקלריים 

 משפרי בריאות

  ככלל שתצרוך יותר מוצרים

משודרגים ובתדירות גבוהה יותר, כך 

 ותר.ההשפעה תהיה גדולה י

 ההשפעה מצטברת.

 

 


