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Τι είναι το Theraphi;
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική συσκευή που παράγει ένα ισχυρό φως 
πλάσματος και ένα ενεργό βιολογικό πεδίο.

Οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι αρμονικές 
της χρυσής αναλογίας και περνούν μέσα από ένα μοναδικό μείγμα ευγενών 
αερίων φορτισμένων από ένα πηνίο Tesla. Το ισχυρό υπερκείμενο πεδίο 
του προκύπτοντος πλάσματος επαναφέρει την αρμονία στο αναγεννητικό 
κυτταρικό συστήμα του σώματος.

Το σύστημα Theraphi βασίζεται στην επιστήμη του πώς η συμπίεση 
των “φράκταλ πεδίων” είναι τέλεια και είναι η ουσία των βιοδραστικών 
πεδίων, για το ανθρώπινο όφελος και το όφελος της ζωής. Αυτά τα 
πεδία αναζωογονούν και αναδιοργανώνουν βιολογικά συστήματα και 
παράγουν οφέλη όπως: αναζωογόνηση, μείωση πόνου και πολλών άλλων 
προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία.

Η διαδικασία Theraphi είναι μια ολιστική, μη επεμβατική μέθοδος, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα κύτταρα του σώματος αποκαθίστανται σε 
υγιέστερη κατάσταση. Ο μηχανισμός
θεραπείας είναι το ίδιο το σώμα και το σύστημα κυτταρικής αναγέννησης. 
Τα βιολογικά συστήματα, μορφές ζωής,  χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά 
διαμήκη κυμάτα. Επομένως, το σύστημα Theraphi αναπαράγει ειδικά αυτά 
τα κύματα που δημιουργούν ένα ευνοϊκό πεδίο για τη ζωή.

Αυτή η συσκευή είναι εμπνευσμένη από τη συσκευή του Γάλλου 
Priore. Ωστόσο, το υλικό και η εφαρμογή είναι εντελώς καινούργια και 
ενημερωμένα. Η κύρια διαφορά είναι ότι πριν η αρχή του πώς δούλευε ο 



Priore ήταν άγνωστη, τώρα γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται στο 
σύστημα Theraphi. Αυτή η αρχή βασίζεται στην ευρεία συζυγία των 
φάσεων: “Η προέλευση της βιολογικής ενθαλπίας” - όλη η φυσική 
εξηγείται από τον Dan Winter στο βιβλίο του. Αυτή η νέα φυσική 
της έν-ρηξης (implosion) προβλέπει ειδικά όλες τις συχνότητες και 
τη σχέση της σύζευξης φάσης που χρησιμοποιείται από το Theraphi. 
Τα κύματα συζευγμένης φάσης και ο μαγνητικός καταρράκτης που 
προέρχεται από τις αρμονικές σε χρυσή αναλογία παράγουν τη μέγιστη 
διάδοση συνεκτικών βιολογικών φωτονίων για την αποκατάσταση της 
υγείας και της ζωτικότητας κάθε κυττάρου.

Αρχές της τεχνολογίας Theraph

• Νέα ανακάλυψη της φράκταλ δομής του υδρογόνου.
• Φυσική των πεδίων συζευγμένων φάσεων, τόσο του πλάσματος, 

όσο και των οπτικών και των εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων 
(ELF).

• Φυσική κεντρομόλου έν-ρηξης (implosion) .
• 8 συχνότητες θεραπείας σε αρμονικές χρυσές αναλογίες.
• Υπόηχοι.
• Ειδικός σχεδιασμός για την ενίσχυση των κυμάτων.
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Πώς λειτουργεί;
Γνωστή στη φυσική ως “πεδίο πλάσματος”. Αυτό λειτουργεί σε πολλά 
επίπεδα. Οι συχνότητες συντονισμού του καρδιακού παλμού, η αναπνοή, 
τα εγκεφαλικά κύματα (δέλτα), το ιερό-κρανιακό υγρό, η συχνότητα 
Schumann της Γης, τα κύτταρα και το DNA, έχουν όλα μια χρυσή 
αναλογία διαμόρφωσης φι (phi) όταν βρίσκονται σε ειρήνη / ευτυχία / 
βαθιά αρμονία.
 Το πεδίο του βιοδραστικού πλάσματος που δημιουργείται από τη συσκευή 
Theraphi, είναι φορτισμένο με ένα πηνίο Tesla και διαμορφώνεται με 
αυτές τις ακριβείς συχνότητες, ώστε να συντονίζει τον οργανισμό προς 
την ευημερία, την ειρήνη και την ευτυχία. Είναι σαν μια να φορτίζεται 
ολοκληρωτικά το σώμα.
Το Theraphi είναι ένα ισχυρό βιοδραστικό πεδίο φωτός/ υπόηχων διπλού 
συζευγμένου πλάσματος. Είναι συζευγμένο, κεντρομόλο και ενθαλπικό. 
Αυτό το είδος ισχυρού πεδίου φόρτισης είναι εξ ορισμού το ηλεκτρικό 
αντίθετο της διόγκωσης, των κύστεων και της ανάπτυξης όγκων.
Αυτή η θεραπεία, γενικά, δημιουργεί μια έντονη αίσθηση νέας 
ενεργοποίησης, εκτός από την πρόκληση επιτάχυνσης του μεταβολισμού, 
της κυκλοφορίας και της αισθητήριας αντίληψης. Η βελτιστοποιημένη 
κυκλοφορία της φόρτισης διευκολύνει επίσης την κυκλοφορία του αίματος 
και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις 
υπάρχει επίσης ένα αίσθημα ευτυχίας / ευφορίας.



Πόσο διαρκεί μια συνεδρία;
Η πρώτη συνεδρία στο Theraphi διαρκεί μόνο 3 λεπτά.
Ωστόσο, χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για ολόκληρη την συνεδρία, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης του ιστορικού, της καθοδήγησης του 
συστήματος κ.λπ. Είναι δυνατή η διενέργεια δύο συνεδριών την ημέρα, με 
τουλάχιστον μία ώρα μεταξύ των συνεδριών. Από τη δεύτερη συνεδρία, 
οι συνεδρίες διαρκούν 5 λεπτά. Ωστόσο, σας συνιστούμε να δημιουργείτε 
άμεση επαφή των ποδιών σας με το έδαφος αφού έχει απενεργοποιηθεί ο 
εξοπλισμός Theraphi, παραμένοντας για τουλάχιστον 5 λεπτά. Το ιδανικό 
είναι να έχετε 15-25 λεπτά σε αυτό το βαθιά χαλαρωτικό και εκφορτωτικό 
χώρο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πολύ χαλαροί και ήρεμοι κατά 
τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Συνιστάται να σκέφτεστε μια μόνο πρόθεση 
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, συνήθως εστιάζοντας στην αντιμετώπιση 
κάθε πρόκλησης που αντιμετωπίζετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 
σκέψεις και τα συναισθήματά μας μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, 
την ευημερία ή τη διαδικασία θεραπείας με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Οι 
άνθρωποι που επικεντρώνονται σε μία και μοναδική πρόθεση μας λένε 
επανειλημμένα ότι αισθάνονται αναζωογονημένοι, πιο διανοητικά σαφείς, 
πιο ευτυχισμένοι και τείνουν να κοιμούνται καλύτερα.



Παρενέργειες
Υπό κανονική συνιστώμενη χρήση, το Theraphi συνήθως δεν προκαλεί 
ανεπιθύμητες παρενέργειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξει 
ένα φαινόμενο αποτοξίνωσης, το οποίο αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι 
τοξίνες απελευθερώνονται και απορρίπτονται από το σώμα. Συνιστάται οι 
άνθρωποι να αυξάνουν την πρόσληψη νερού κατά τη χρήση του Theraphi.
Εάν είστε υγιείς, δεν πρέπει να έχετε καμία φυσική αντίδραση καθόλου. 
Ωστόσο, οι αντιδράσεις μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Σημείωση: ΚΑΝΕΝΑ  άτομο δεν πρέπει να εισέλθει στο πεδίο Theraphi 
(2 μέτρα γύρω) εάν έχει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή μέσα στο 
σώμα του. Επιπλέον, επειδή οι δοκιμές και οι ελεγχόμενες μελέτες είναι 
ακόμα σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ανθρώπων 
με μεταλλικά εμφυτεύματα (ακόμη και μη ηλεκτρονικά). Ωστόσο, είχαμε 
επιτυχημένες εμπειρίες με εμφυτεύματα ανοξείδωτου χάλυβα και τιτανίου 
(ΟΧΙ ηλεκτρονικά). Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να πραγματοποιείται 
οποιαδήποτε έκθεση ενός ατόμου με μέταλλο στο σώμα του κατά τη 
διάρκεια μιας πολύ σύντομης δοκιμαστικής περιόδου και να διακόπτεται 
από οποιαδήποτε αντιληπτή ενόχληση.
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Πώς πρέπει να προετοιμαστώ 
για τις συνεδρίες μου;
Φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Η 
κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού είναι εξαιρετικά σημαντική για 
την υποστήριξη οποιασδήποτε αποτοξίνωσης που μπορεί να εμφανιστεί 
στο σώμα μας. Επιπλέον, μπορείτε να επωφεληθείτε από μια επιπλέον 
ξεκούραση. Είναι επίσης σημαντικό να αποφύγετε το αλκοόλ ή τα 
ναρκωτικά 3 ημέρες πριν από τις συνεδρίες σας και τουλάχιστον μία 
εβδομάδα μετά. Το αλκοόλ (ή τα ναρκωτικά) περιέχουν τοξίνες που μπορεί 
να επηρεάσουν τη διαδικασία της επιδιόρθωσης / αναγέννησης που θα 
συμβούν στο σώμα και με τη σειρά τους προσθέτουν επιπλέον τοξίνες στο 
συνολικό φορτίο αποτοξίνωσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, αναστείλετε τη 
χρήση του τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Συνιστάται η αφαίρεση όλων των εξωτερικών ενδυμάτων, λιγότερων 
εσώρουχων και η μεταφορά μόνο χαλαρών φυσικών υφασμάτων (βαμβάκι, 
κάνναβη κ.λπ.). Τα γιλέκα και οι ιστοί που είναι σπογγώδεις - διαλύουν 
την χωρητικότητα με τρόπο που δεν είναι χρήσιμος για τη θεραπεία.

Δεν πρέπει να εισέλθετε στο πεδίο Theraphi (σε απόσταση  2 μέτρα) αν 
έχετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή εσωτερική ή εξωτερική στο 
σώμα σας. Αφαιρέστε προσεκτικά όλο το μεταλλικά αντικείμενα από 
το σώμα, αν είναι δυνατόν (ζώνες, μεταλλικά σύρματα σε συνδετήρες, 
κοσμήματα κλπ.). Γενικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια 
ανθρώπων με μεταλλικά εμφυτεύματα (ακόμη και χωρίς ηλεκτρονικά). 
Έχουμε επιτυχημένες εμπειρίες με εμφυτεύματα ανοξείδωτου χάλυβα 
και τιτανίου (ΟΧΙ ηλεκτρονικά). Ωστόσο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα 
ότι οποιαδήποτε έκθεση ενός ατόμου με μέταλλο στο σώμα του να γίνει 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να διακοπεί από οποιεσδήποτε 
αντιληπτές ενοχλήσεις.



Ο Dan χρησιμοποίησε τη νέα του ανακάλυψη της φράκταλ / 
συζευγμένης συχνότητας υπογραφής υδρογόνου για να δημιουργήσει 
το Theraphi ™

Dan Winter

Ο Paul είναι ο βασικός εμπειρογνώμονας της ομάδας Theraphi - στην 
ηλεκτρονική, το πλάσμα και την τρέχουσα ανάπτυξη βιοενεργών 
πεδίων ευγενών αερίων.

Paul Harris

ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ



Θέλετε ένα;
Η αγορά και η χρήση του εξοπλισμού πλάσματος, Theraphi, θα επιτρέψει 
σε διάφορους τομείς και χώρους που σχετίζονται με την υγεία, όπως 
νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα ομορφιάς και μεμονωμένα άτομα, να έχουν 
στη διάθεσή τους μια προσιτή θεραπευτική τεχνολογία.
Η τιμή για τον εξοπλισμό Plasma Theraphi είναι US $ 25.000 (+ περίπου 
US $ 850 μεταφορικά).

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς, επιταγής ή 
πιστωτικής κάρτας (+ 3% διατραπεζική χρέωση).
Ο συνήθης χρόνος για να ολοκλήρωσης των παραγγελιών είναι 4-5 μήνες.
Κατά την αγορά μιας συσκευής απαιτείται 50% μη επιστρεπτέα 
προκαταβολή  για την εξασφάλιση της παραγγελίας σας.
Το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί πριν από την αποστολή.
Στη συνέχεια, θα σας δώσουμε έναν κώδικα παρακολούθησης με ένα 
απόσπασμα αποστολής.

Εγγύηση ενός έτους σε όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα.



Κόστος / Όφελος:
Η επένδυση στο Theraphi μπορεί να μετατραπεί σε μια επιχείρηση. Η 
δυνητική επιχείρηση περιλαμβάνει την αγωγή ανθρώπων, νερού, σπόρων 
και προϊόντων.

Η θεραπεία των ανθρώπων εξυπηρετεί την ευημερία, τη βαθιά χαλάρωση, 
την ενεργοποίηση, την αναζωογόνηση / αντιγήρανση, τη βελτιωμένη 
αποθεραπεία, την ευδαιμονία και πολλά άλλα. Μια συνεδρία του Theraphi 
διαρκεί μεταξύ 3-9 λεπτά. Δεδομένου ότι η συνεδρία είναι πολύ χαλαρωτική, 
οι συνεδρίες μπορούν να διαρκέσουν 30 λεπτά συνολικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την υποδοχή και τον προσανατολισμό του πελάτη, τη συνεδρία 
του ίδιου του Theraphi και την παραμονή ξαπλωμένοι. Η απόσβεση της 
επένδυσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες δαπάνες, μπορεί να 
γίνει σε 5 μήνες με πραγματοποίηση 16 συνεδριών σε μια 8ωρη ημέρα..
Πρόσθετες δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν τη μίσθωση του τόπου, 
τον μισθό για τους θεραπευτές, την ηλεκτρική ενέργεια, τον πρόσθετο 
εξοπλισμό (π.χ. τραπέζι μασάζ κ.λπ.) και το μάρκετινγκ.

Πιθανό πρόσθετο εισόδημα περιλαμβάνει: πώληση επεξεργασμένου νερού 
(αλκαλικό, πιο ενυδατικό, ωφέλιμο για την υγεία), πώληση επεξεργασμένων 
σπόρων με μεγαλύτερη δύναμη ανάπτυξης και βλάστησης μαζί με υγιεινά 
οφέλη από τρόφιμα, πώληση επεξεργασμένων προϊόντων (π.χ. κρέμες 
προσώπου) , προϊόντα για το σώμα, τρόφιμα κλπ.).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή 
τεχνολογία και ουσιαστικά παραμένει στην πρωτότυπη φάση / κλινική 
δοκιμή. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά επωφελής 
και αξίζει την αρχική επένδυση.



Ιστορία
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
έχει τεκμηριωθεί για περισσότερα από 60 χρόνια στην ιστορία, όπου 
μπορείτε να δείτε αμέτρητα πειράματα και ιστορίες από διαφορετικές 
περιπτώσεις, γεγονός που δείχνει ότι ο σωστός συνδυασμός συχνοτήτων 
μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό σε σχέση με  την αντίδραση σε 
ιούς, παράσιτα, ανοσολογικές ανεπάρκειες, αύξηση του μεταβολισμού, 
μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό, μείωση της φλεγμονής, θεραπεία 
εκφυλιστικών ασθενειών και ανακούφιση του φυσικού πόνου.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι διαθέτει ένα ευρύ 
φάσμα χρήσιμων συχνοτήτων για μια μεγάλη ποικιλία ασθενειών. Η 
έμπνευση για τη δημιουργία του Theraphi συνεπάγεται πάνω από 100 
χρόνια προσπαθειών από πρωτοπόρους όπως ο Nikola Tesla, ο Georges 
Lakhovsky, ο Royal Raymond Rife και ιδιαίτερα ο Antoine Prioré.

Nikola Tesla 
Η συμβολή του Tesla στα τέλη της δεκαετίας του 1890 ήταν βαθιά. 
Υποθέτει ότι τα κύματα που παράγονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Την ίδια 
στιγμή ανέπτυξε το πηνίο Tesla και το “μαγευτικό πομπό” για να διεγείρει 
την ατμόσφαιρα και να επιτύχει τη μοναδική δομή της φυσικής κεραυνικής 
ενέργειας. Συμμετείχε συχνά σε εντυπωσιακές επιδείξεις ηλεκτρικών 
φαινομένων για να δείξει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί ενέργεια με 
ασφάλεια.

Σε μια πιο σημαντική βελτίωση των προόδων του, ο Tesla δημιούργησε 
ένα μαγνητικό σύστημα που διεγείρεται από την ώθηση, με ένα ελλειπτικό 
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τερματικό εξόδου για να παράγει εκλεκτικά αρνητικά ιόντα, η οποία 
καθορίστηκε ως η πλέον κατάλληλη για ηλεκτροθεραπεία.
  
Ο Tesla δήλωσε ότι η θεραπεία των ροών του μπλε φωτός και των 
ηλεκτρικών κυμάτων ραδιοσυχνοτήτων (RF) γενικά θα μπορούσε 
καταρχήν να καταστήσει δυνατή την ελαχιστοποίηση της γήρανσης και 
των ασθενειών.
  
Το 1932, η μη επεμβατική ηλεκτροθεραπεία του Tesla ήταν δημόσια 
αναγνωρισμένη ενώπιον του Αμερικανικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας. 
Σε ένα σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1932, ο Δρ 
Gustave Kolischer ανακοίνωσε: «Το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής συχνότητας 
Tesla παράγει εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία του 
καρκίνου, ξεπερνώντας κάθε τι που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη 
συμβατική χειρουργική επέμβαση.»
  
Το 1893, ο Nikola Tesla δημοσίευσε σε άρθρο ενός περιοδικού σχετικά 
με τα αξιόλογα αποτελέσματα στον εαυτό του και τους βοηθούς του της 
έκθεσής στη δράση του εναλλασσόμενου ρεύματος πολύ υψηλής τάσης 
και συχνότητας για κάποια έρευνα. Προέβλεψε ότι όταν οι ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις ήταν πλήρως κατανοητές και εφαρμόζονταν από τους 
γιατρούς, θα ήταν ένας παγκόσμιος θεραπευτικός παράγοντας. Αυτό 
θα αύξανε τόσο τη ζωτική ενέργεια όσο και την ικανότητα αντίστασης 
και αντίδρασης του ανθρώπινου σώματος ώστε να εξαλειφθούν όλες οι 
ασθένειες.
  
Τα ρεύματα υψηλής συχνότητας, εν συντομία, δρουν ως ενισχυτές 
ζωτικότητας. Καμία άλλη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας δεν το επιτυγχάνει. 
Ο Γαλβανισμός, Φαραντεισμός και ο στατικός ηλεκτρισμός είναι όλα τα 
πολύτιμα μέσα στα χέρια των εξειδικευμένων ηλεκτροθεραπευτών, αλλά 
έχουν μικρή επίδραση στην προαγωγή της κυτταρικής ζωτικότητας και 
της ανάπτυξης σε σύγκριση με τα ρεύματα υψηλής συχνότητας όταν 
εφαρμόζονται σωστά.
Μια δεκαετία αργότερα, ο Georges Lakhovsky , Ρώσος φυσικός που ζούσε 
στη Γαλλία, χρησιμοποίησε το πηνίο Tesla για την επιτυχή θεραπεία 
ηλεκτροθεραπείας σε φυτά και ασθενείς με καρκίνο.

Georges Lakhovsky 
Με λίγη βοήθεια από τις εκδόσεις του Tesla, ο Lakhovsky σχεδίασε και 
δημιούργησε το δικό του πηνίο Tesla “πολλαπλών κυμάτων” και το 1925 
έγραψε ένα από τα πρώτα βιβλία για το θέμα: “Το μυστικό της ζωής”. Στην 
τρίτη του έκδοση αναφέρονται πολλές μελέτες περιπτώσεων στα ιταλικά, 
γαλλικά, αγγλικά και αμερικανικά νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα βιβλίο που 
συνιστάται από εμάς.

Δρ Royal Raymond Rife
Rife ήταν ένας επιστήμονας στο Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1930, που επινόησε ένα ισχυρό οπτικό μικροσκόπιο για 
να δεί τα βακτήρια, τους ιούς και τους ζωντανούς μύκητες (παθογόνους), 
και υποψιαζόταν ήταν εκείνοι που προκαλούν μια σειρά από ασθένειες. 
Βρήκε ότι μπορούσε να δει καλύτερα τους μεμονωμένους παθογόνους 
παράγοντες, φωτίζοντάς τα με μια συχνότητα φωτός που 
ταιριάζει με τη δική τους συχνότητα συντονισμού και προκαλώντας 
τους να λάμπουν. Όταν ενέτεινε τις συχνότητες, παρατήρησε ότι οι 
παθογόνοι παράγοντες είχαν ήδη εκραγεί ή νεκρωθεί. Αυτό τον οδήγησε 
να δημιουργήσει μια συσκευή «δέσμης ακτίνων» που τροφοδοτείται 
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από ραδιοσυχνότητες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν ή να 
καταστρέψουν παθογόνους οργανσιμούς μέσω δημιουργίας ενεργειακών 
διεγερτικών συντονισμών, καταστροφικών για τα χημικά συστατικά 
αυτών των παθογόνων οργανισμών.

Οι ισχυρισμοί του Lakhovsky και άλλων, των καταπληκτικών ιατρικών 
θεραπειών που αποδίδονται στην μη επεμβατική ηλεκτροθεραπεία του 
Tesla, κίνησαν την περιέργεια στον Rife.
  
Ως γιατρός και επιστήμονας, ο Rife υποστήριξε ότι οι παθογόνοι παράγοντες 
που σχετίζονται με μια ασθένεια θα μπορούσαν να αναγνωριστούν από 
τον μοναδικό τους συντονισμό μπροστά από μια μεταβλητή πηγή φωτός 
μήκους κύματος. Για να ελέγξει αυτή την υπόθεση, δημιούργησε μια 
συσκευή που ονομάζεται «παγκόσμιο μικροσκόπιο», », η οποία με τη 
σειρά της έδωσε μια αρχική εικόνα για τη σημασία και τον κεντρικό ρόλο 
του φάσματος φωτός της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε ζωντανούς και 
άρρωστους ιστούς.

 Χρησιμοποίησε τη συσκευή αυτή για να πραγματοποιήσει μικροσκοπικές 
μελέτες με αίμα ασθενών, ειδικά από καλλιέργειες νοσούντων ιστών, 
πριν και μετά τη θεραπεία. Η Ετήσια Έκθεση του 1944 του Smithsonian 
Institution δημοσίευσε μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
εργάστηκε το παγκόσμιο μικροσκόπιο Rife:
  

«Μεταξύ της πηγής φωτός και του δείγματος συγκρατούνται δύο κυκλικά 
πρίσματα σφηνοειδούς σχήματος από γυαλί χαλαζία, προκειμένου να 
πολώσει το φως που διέρχεται από το δείγμα, αφού η πόλωση είναι η 
πρακτική εφαρμογή της θεωρίας ότι τα κύματα φωτός δονούνται σε όλα 
τα επίπεδα κάθετα προς την κατεύθυνση στην οποία διαδίδονται. Τώρα, 
όταν το τμήμα του φάσματος στο οποίο δονείται ο οργανισμός και η 
χρωματική ζώνη είναι σε ακριβή συμφωνία μεταξύ τους, επιτυγχάνεται ένα 
καθορισμένο χαρακτηριστικό φάσμα που εκπέμπεται από τον οργανισμό. 
Ο ιός Bacillus thypous είναι πάντα τιρκουάζ, ο Bacillus είναι πάντα το 
χρώμα μαόνι, Mycobacterium laprae είναι πάντα ρουμπινί χρώμα, ο ιός 
της φυματίωσης είναι πάντα πράσινο σμαραγδί, ο ιός του καρκίνου είναι 
μωβ κόκκινο, και και ούτω καθεξής. “
   
Η πρώτη κλινική εργασία που απέδειξε την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος Rife στη θεραπεία του καρκίνου ολοκληρώθηκε υπό την 
επίβλεψη του Milbank Johnson, M.D., το οποίο ιδρύθηκε με την Ειδική 
Ιατρική Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. 
16 περιπτώσεις υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην κλινική για διαφορετικούς 
τύπους καρκίνων. Μετά από 3 μήνες, 14 από αυτές τις περιπτώσεις 
θεωρήθηκαν απελπιστικές υπογράφηκαν ως κλινικά θεραπευμένες από το 
προσωπικό πέντε γιατρών και τον Δρ Alvin G. Foord M.D της ομάδας 
παθολόγων.
  
Στη δεκαετία του 1950, το έργο του καταστάλθηκε εντελώς από τις πιέσεις 
που προέκυψαν από την αυξανόμενη φαρμακευτική βιομηχανία και τους 
δεσμούς της με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Τελικά πέθανε το 
1971, χωρίς χρήματα και εκνευρισμένος από την αποτυχία των συσκευών 
του για επιστημονικήαποδοχή.

Antoine Priore
EΜεταξύ της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 στη Γαλλία, ο Antoine Priore 
κατασκευάζει και δοκιμάζει μηχανήματα ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας 
με ανησυχητική απόδοση. Μετά από εκατοντάδες αυστηρές δοκιμές σε 
πειραματόζωα, η μηχανή Priore αποδείχθηκε ότι θεραπεύει μια μεγάλη 
ποικιλία εξαιρετικά σύνθετων τερματικών ασθενειών.
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Έχουν συγκεντρωθεί άφθονα πειραματικά στοιχεία για να υποστηριχθεί 
ο ισχυρισμός ότι η ηλεκτρομαγνητική θεραπεία έχει θετική επίδραση σε 
πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, η λευχαιμία κλπ. Ο  Priore κατέγραψε 
πλήρη ύφεση τερματικών όγκων και μολυσματικών ασθενειών σε 
εκατοντάδες εργαστηριακά ζώα. Δυστυχώς, το έργο αυτό κατεστάλη λόγω 
της εχθρότητας της κοινότητας ογκολογίας, με την αλλαγή της γαλλικής 
κυβέρνησης, της απώλεια των κεφαλαίων στήριξης και της αδυναμία 
των επιστημόνων να δώσουν μια επαρκή εξήγηση των θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων.
  
Ο Antoine Priore και ερευνητική ομάδα του χρησιμοποίησαν ένα σωλήνα 
πλάσματος που περιείχει υδράργυρο και αερίο νέον,  και ένα παλμικό 
κύμα 9,4 GHz διαμορφωμένη με συχνότητα φορέως 17 MHz. Οι αρχικές 
σωλήνες πλάσματος ήταν βαρείς, δαπανηροί και και χρειάζονταν 
εντατική εργασία για την κατασκευή. Η αρχική τεχνολογία του Priore 
χρησιμοποιούσε πλάσματα για να αναμίξει αυτό που θα ήταν εξαιρετικά 
αναποτελεσματικό, με μόνο 1% της ενέργειας να εκπέμπεται ως διαμήκεις 
συνιστώσες. Είχε πυκνότητα χαμηλής ενέργειας και τα μαγνητικά 
ενεργοποιημένα πλάσματα είχαν ένα μεγάλο όγκο, που είχε ως αποτέλεσμα 
ο σωλήνας Priore να χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος του κτιρίου!
  
 Σημείωση: Η ομάδα μας αποφεύγει αυτά τα προβλήματα και χρησιμοποιεί 
εκτοξευτήρες / αναμίκτες στερεάς κατάστασης σε ένα κλάσμα του 
κόστους.

Robert Becker, M.d.
Ο Robert Otto Becker (31 Μαΐου 1923 - 14 Μαΐου 2008) ήταν Αμερικανός 
ορθοπεδικός χειρούργος και ερευνητής στην ηλεκτροφυσιολογία / 
ηλεκτρολογία. Εργάστηκε κυρίως ως καθηγητής στο Ιατρικό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Συρακούσες και ως Διευθυντής 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στη διοίκηση του Βρετανικού Νοσοκομείου, 
Συρακούσες, Νέα Υόρκη. Ο Becker ήταν γνωστός για την εργασία του 
στον τομέα της βιοηλεκτρικής ενέργειας και την έγκαιρη αντίθεση στις 
ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης.
Στο βιβλίο του  το1985, “Το Ηλεκτρικό Σώμα: Ηλεκτρομαγνητισμός και το 
Ίδρυμα της Ζωής”, περιέγραψε την έρευνά του για τα “βιοηλεκτρικά όντα 
μας”. Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την αναγέννηση, κυρίως 
σε σαλαμάνδρες και βατράχους. Ο Becker μελέτησε την αναγέννηση 
μετά από τραυματισμούς όπως ακρωτηριασμό των άκρων και υποθέτει 
ότι τα ηλεκτρικά πεδία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της 
διαδικασίας αναγέννησης.

Κατέγραψε ηλεκτρικά δυναμικά σε διάφορα μέρη του σώματος κατά 
τη διάρκεια της αναγέννησης, δείχνοντας ότι το κεντρικό τμήμα του 
σώματος ήταν κανονικά θετικό και τα άκρα αρνητικά. Όταν ένα μέλος 
μιας σαλαμάνδρας ακρωτηριαζόταν, η τάση στο κόψιμο (που μετράται σε 
σχέση με το κεντρικό σώμα) άλλαξε περίπου -10 mV (miliVolt) έως +20 
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mV ή περισσότερο την επόμενη ημέρα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται 
“Το ρεύμα του τραυματισμού. “ Σε ένα βάτραχο, η τάση απλώς θα αλλάξει 
στο κανονικό αρνητικό επίπεδο σε περίπου τέσσερις εβδομάδες και δεν 
θα εμφανιστεί αναγέννηση του άκρου. Αντ ‘αυτού, σε μια σαλαμάνδρα, η 
τάση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων άλλαξε από +20 mV 
σε -30 mV, και στη συνέχεια κανονικοποιήθηκε (έως -10 mV) κατά τη 
διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων και η άκρη αναγεννήθηκε. 

Ο Becker διαπίστωσε τότε ότι η αναγέννηση θα μπορούσε να βελτιωθεί 
με την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στην πληγή όταν υπήρχε αρνητικό 
δυναμικό έξω από τη φτέρνα του ακρωτηριασμού. Βρήκε επίσης ότι τα 
οστά έχουν πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
μια εφαρμογή δύναμης για να παράγουν ένα ρεύμα επούλωσης, το οποίο 
θα μπορούσε να διεγείρει την ανάπτυξη σε σημεία στρες σύμφωνα με το 
νόμο του Wolff.
  
Σε ένα άλλο μέρος του βιβλίου, ο Becker περιγράφει δυναμικά και 
μαγνητικά πεδία στο νευρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές 
επιδράσεις όπως ο επίγεια μαγνητισμός και οι ηλιακοί άνεμοι. Μετρώντας 
τις ηλεκτρικές ιδιότητες κατά μήκος της επιφάνειας του δέρματος κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον τα κύρια μέρη του βελονισμού είχαν 
αντικειμενική βάση στην πραγματικότητα.

Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, ο Becker εξηγεί τις εμπειρίες του ως 
μέλος μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αξιολογεί τους φυσιολογικούς 
κινδύνους διαφόρων ηλεκτρομαγνητικών μολύνσεων. Παρουσιάζει 
τα ερευνητικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που 
προκλήθηκαν είναι ισχυρότερες από ό, τι θεωρείται επίσημα. Σε αυτό,  το 
επιχείρημά του ήταν ότι οι εμπειρογνώμονες που καθορίζουν τα όρια της 
ρύπανσης  επηρεάζονται έντονα από τη ρυπογόνα βιομηχανία.
  
Το 1998, ο Μπέκερ κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ιοντοθερμικό 
σύστημα για τη διέγερση επούλωσης και αναγέννησης ιστών (US 5814094 
Α).
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