Umhverfisáreyti
Í umhverfi nútímamannsins er mikið um áreyti. Eitt þeirra er rafsegulmengun sem eru rafbylgjur
frá rafmagnstækjum og fjarskiptum hverskonar. Helst má nefna þráðlaus net, farsíma, Bluetooth
og þráðlausa innanhússíma. Einnig er geislun frá ljósaperum, fiskabúrum og hverskonar raftækjum. Geislun er lyktarlaus, sést ekki né heyrist. Samkvæmt lífsveiflutækninni veldur rafgeislun
álagi á líkama okkar og þess vegna er skynsamlegt að draga eins mikið úr henni og kostur er, sérstaklega á svefnstað. Stundum getur það verið erfiðleikum háð t.d. vegna fjarskiptaloftneta í
nágrenninu. Þrotlausar tilraunir hafa sýnt að grunntíðnirnar 22,5, 40,0, 77,5, 78,5, 89,5 og 99,5
dofna og verða óvirkar í líkama sem er undir miklu álagi vegna geislunar. Ef skoðað er hvaða
líkamsstarfsemi tengist þessum tíðnum sést að er um mikilvægt mál að ræða. Tíðnin 22,5 snertir
frumufjölgun, 40,0 snertir virkni hjartans, 89,5 snertir blóðið og 99,5 snertir móðurlíf svo
eitthvað sé nefnt en hver grunntíðni snertir á mörgum þáttum sem ekki eru allir þekktir. Rayonex
hefur þróað búnað til að mynda jafnvægi gagnvart slíkri geislun og hjálpa líkamanum að komast
hjá tjóni vegna þessa.

Elo Rayex
er kubbur sem inniheldur sveifluvaka sem gefa frá sér lífsveiflur á
ákveðnum tíðnum. Hægt er að bera hann á sér eða hafa nálægt sér til
að verjast áhrifum geislunar. Kubburinn vinnur með sex grunntíðnir
sem hjálpa líkamanum að halda sjó þrátt fyrir áreyti í umhverfinu.
Tíðnirnar eru 22,5, 40,0, 77,5, 78,5, 89,5 og 99,5. Þennan kubb er
hægt að hafa á sér, í bílnum, við tölvuna eða við rúmmið meðan sofið
er. Þannig er hægt að styðja líkamann við að verjast neikvæðum
áhrifum rafgeislunar. Sýnt hefur verið fram á virkni Elo Rayex með
lífsveiflutækni Rayonex, nálastungutækni Dr. Voll, og blóðprufutækni
Dr. Aschoff.
Pöntunarnúmer: 405.

Duplex III og Duplex IV
Duplex tæknin var þróuð til að mynda mótvægi við rafmengun
og jarðgeislun (geopathic stress). Duplex tækin eru til í fjórum
gerðum, misstórum. Þróunardeild Rayonex er vel meðvituð um
skaðleg áhrif jarðgeisla. Jarðgeislar eru mismunandi, myndast
t.d. fyrir ofan vatnsæðar í jörðu, misgengi og sprungur í klöpp
en einnig eru mynstur í segulsviði jarðar sem kallast Hartman
net og Curry net. Á Íslandi er mikið af slíkum áhrifum. Landið
er sprungið og seytlar vatn neðanjarðar mjög víða. Því eru fjölmargir útsettir fyrir þessi neikvæðu jarðsvið.

Duplex IV er öflugasta tækið og spannar virkni þess ca 200 fermetra.
Það er framleitt úr sértöku stáli til að tryggja stöðuga endurgjöf þeirra
tíðna sem þarf til að styrkja líkama þeirra sem útsettir eru fyrir neikvæð jarðsvið. Inn í Duplex tækinu eru sveiflurásir sem senda frá sér
lífsveiflur á þeim tíðnum sem vitað er að dofna við áreyti neikvæðra
jarðsviða. Duplex tæki henta á heimili, vinnustaði, hótelum, gistiheimilum og gripahúsum svo eitthvað sé nefnt.

Hægt er að tengja lífsveiflurásir við Duplex IV tækin til að víkka út notagildi þeirra og með því að tengja lífsveiflurás fyrir lágtíðnirafgeislun og
lífsveiflurás fyrir hátíðnigeislun er hægt að mynda jafnvægi gagnvart
flestum tegundum ójónandi geislunar.
Pöntunarnúmer:
Duplex III lítill með jarðtengivír: 232
Duplex III miðstærð með jarðtengivír: 231
Duplex III stór með jarðtengivír: 230
Duplex IV: 233 (þarf ekki jarðtengingu)
Lífsveiflurás fyrir lágtíðnirafgeislun, tengjanleg við Duplex III og IV: 32701
Lífsveiflurás fyrir lágtíðnirafgeislun, tengjanleg við jarðkerfi húsa: 32702
Lífsveiflurás fyrir hátíðnirafgeislun, tengjanleg við Duplex III og IV: 32723
Lífsveiflurás fyrir hátíðnirafgeislun, tengjanleg við jarðkerfi húsa: 32724

Mini Rayonex. Mest selda vara Rayonex er Mini Rayonex. Samkvæmt
rannsóknum í lífsveiflutækni hefur tíðnin 12,5 jákvæð áhrif á lífsorku
líkamans. Í Mini Rayonex er lífsveiflurás til að örva lífsorkuna sem er
grunnurinn að góðri heilsu. Yfir 100 þúsund Mini Rayonex kubbar hafa selst
um allan heim. Þessi kubbur hentar til að hafa á sér öllum stundum til að
örva lífsorku líkamans.
Pöntunarnúmer: 203

Rayosun er hálsmen sem hægt er að hafa á sér allan sólarhringinn. Hægt
er að panta Rayosun með hvaða tíðni sem er. Upplagt getur verið að hafa
tíðnina 12,5 í hálsmeninu fyrir lífsorku en einnig má nota tíðnir fyrir virkni
skjaldkirtils, fyrir einhverja meginorkustöðina eða tiltekið líffæri.
Pöntunarnúmer: 306

Orkustöðvarörvun. Chacra Rayonator er lífsveiflurás til að
örva starfsemi aðalorkustöðvar líkamans. Það eru sjö orkustöðvar sem eru vel þekktar í jógiskum fræðum. Þessar orkustöðvar eru gríðarlega mikilvægar fyrir starfsemi líkamans.
Chakra Rayonator með handföngum til að örva orkustöðvarnar hentar öllum og er sniðugt að tengjast þessari lífsveiflurás á meðan horft er á sjónvarp eða við bóklestur og svo
er auðvitað hægt að tengjast rásinni á nóttinni meðan sofið er.
Chacra Rayonator, pöntunarnúmer: 32704
Tengifletir:
Fótplötur (par): 318
Handföng (par): 319

Varnarbúnaður gegn rafmengun

Rayonex býður upp á mikið úrval af búnaði til að mæla rafmengun og
verjast áhrifum hennar: „OnDemand”rofi er notaður til að rjúfa rafspennu
á svefnherbergi.
Málning til að skerma rafgeislun frá veggjum.
Heyrnartól sem tryggja að geislun frá farsíma berist ekki til höfuðs.
Mælitæki fyrir lágtíðni og hátíðnigeislun.
Vírofin tauefni til að takmarka geislun um glugga.
Snúrur, tengi og aukabúnað sem þarf til að lágmarka rafmengun í híbýlum.

