
Jasny umysł, zdrowe ciało
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Generuje (pole magnetyczne) aktualną czę-
stotliwość bazową pola magnetycznego Ziemi 
wraz z falami harmonicznymi, wzmacniając je 
wielokrotnie.

Pole magnetyczne Ziemi straciło w ostatnich 
latach do 30% mocy!

Pomiary Rezonansu Schumanna, Stacja pomiarowa OMSK



 ☑ neutralizator szkodliwych GSM, GPS, 
EMR wszelkiego rodzaju, wi-fi, zakłóceń 
biopola (od samochodów, urządzeń elektro-
-magnetycznych i in.),

 ☑ wzmacnia poprawne działanie fal mózgo-
wych,

 ☑ neutralizuje energie wydarzeń przeszłych 
w organizmie,

 ☑ kasuje zakłócenia mózgowe i zakłócenia 
biopola,

 ☑ energetyzuje organizm,

 ☑ niezbędny dla przedsiębiorcy, managera, 
kierowcy, każdego dziecka, seniorów...,

 ☑ idealny prezent!

Niezwykle silny – 35 mT 

= to 2x więcej niż profesjonalna magnetotera-
pia kliniczna!

ekspert WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia):

„Z uwagi na to, że pole magnetyczne Ziemi 
słabnie, odczuwamy wiele tego efektów, m.in. 
jesteśmy zmęczeni, niewyspani, a jak niewyspa-
ni – nasza bioenergetyka jest bardzo ograniczo-
na, głównie jeśli chodzi o możliwości stymulacji 
układu immunologicznego, bo to się wszystko ze 
sobą wiąże. Dlatego Państwu zalecam, w kom-
pleksowej terapii, stosowanie magnetoterapii 
– musimy odzyskać zdrowie, odzyskując spraw-
ność układu immunologicznego, wysoki poziom 
energetyki i wysoki komfort psychiczny. Sam 
z tego korzystam.”

Obszar eksploatacji: 
fizyka eksperymentalna w medycynie komple-
mentarnej.

STOSOWANIE

WIFI 5G
GPS 4GGSM
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Jasny umysł, zdrowe ciało

Dziś, z powodu osłabienia pola Ziemi i zakłó-
ceń Rezonansu Schumanna, ludzie powinni 
korzystać z generatorów Fal Schumanna dla 
NATURALNEJ synchronizacji i uspokojenia, 
normalizacji fal mózgowych, NATURALNEGO 
rozwoju dzieci, utrzymania procesów zapamię-
tywania i dobrej kondycji emocjonalnej.

REZONANS SCHUMANNA jest zakłó-
cany przez sieci satelitarnej komuni-
kacji GPS, GSM, sieci 4G, 5G, EMR, 
urządzenia i eksperymenty wojskowe, 
wybuchy jądrowe, urządzenia  wojsko-
we komunikacyjne i radiolokacyjne – to 
jest dla nas ogromny problem. 

Bo osłabienie i zakłócenia Rezonansu Schuman-
na mają ogromny wpływ na pogorszenie nasze-
go zdrowia i samopoczucia w skali globalnej!

Uzdrawiające częstotliwości Rezonans 
Schumanna są paradoksalnie zakłócane 
przez zdobycze cywilizacji. „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los…”
Wszak Rezonans Schumanna jest NATURAL-
NĄ, bezpieczną, bezinwazyjną terapią dla umy-
słu i ciała. Bez skutków ubocznych. Wręcz KO-
NIECZNĄ dziś dla każdego. Wykorzystywany 
w rehabilitacji światowej.

Fale Schumanna są niezbędne do synchro-
nizacji rytmów biologicznych i prawidłowej 
egzystencji wszystkich organizmów żywych 
na ziemi.
Niedobór lub całkowity brak tych fal może 
spowodować u ludzi zdrowych bóle głowy, 
migreny, bóle mięśni, skurcze, utratę orien-
tacji w przestrzeni, zawroty głowy, mdłości, 
stresy oraz inne uciążliwe dolegliwości.
Wszystkie te objawy nasilają się z upływem 
wieku, a dodatkowo u ludzi starszych może 
wystąpić stan przygnębienia, apatii i ogólnego 
rozbicia psychicznego.

U ludzi największą wrażliwość na Fale Schu-
manna wykazują struktury mózgowe odpowie-
dzialne m.in. za stany emocjonalne: dobre sa-
mopoczucie, zdrowie ogólne, kontrolę stresu, 
zadowolenie, przyjemność czy strach.

Rezonans Schumanna jest kluczowy 
dla procesu zapamiętywania i moty-
wacji osobistej, zawodowej!

DZIAŁANIE, KORZYŚCI
 ☑ niezawodne urządzenie, proste w obsłudze, 
do stosowania w firmie, ośrodku SPA (...), 
home, dla całej rodziny;

 ☑ działanie Fal Schumanna na każdy orga-
nizm, wg opinii badaczy, dostępnych w in-
ternecie:

 – poprawa samopoczucia,
 – wzmocnienie bio-energetyki organizmu,
 – wzmocnienie odporności,
 – neutralizator szkodliwych GSM, GPS, 
EMR, wi-fi, zakłóceń biopola (od sa-
mochodów, urządzeń elektro-magne-
tycznych i in.),

 – rozwój kreatywności,
 – rozwój intuicji, komunikacji społecznej,  
zrozumienia,

 – siła działania układów nerwowych,
 – elegancki, silny – 35 mT, (to 10x więcej 
niż magnetoterapia rehabilitacyjna w so-
lenoidach)

 – idealny jako “prezent”,
 – niezbędny dla zdrowego rozwoju dzieci 
i zdrowia dorosłych, przedsiębiorców

 – poprawia jakość dźwięku muzycznego, 
telefonicznego w pomieszczeniach, ja-
kość sygnału GPS, GSM (telefony), jed-
nocześnie chroniąc organizmy przed 
szkodliwym promieniowaniem EMR

Rozumiesz teraz, dlaczego Generatory Fal 
Schumanna są montowane na statkach ko-
smicznych NASA!?
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Podstawowy Rezonans Schumanna 7,83 Hz 
to częstotliwość w zakresie fal alpha mó-
zgu ludzkiego. Powoduje ona harmonizację 
i uspokojenie umysłu.
Linie widmowe i częstotliwości harmoniczne 
Rezonansu Schumanna czyli 14,1; 20,3; 26, 
33, 39, 45 Hz (częstotliwości Schumanna), 
z niewielkimi odchyłkami w zależności od pory 
dnia (z ich amplitudami) – to już fale beta i gamma.

Wbrew opiniom, artykułom publikowanym 
w internecie światowym – częstotliwości 
Rezonansu Schumanna nie zmieniły się! 
Wystarczy spojrzeć na wykresy pomiaro-
we. Rezonans Schumanna bywa też nazywany  

pulsem Ziemi. Każdy żywy organizm wchodzi 
w reakcję z tym pulsem czy też tonem ciągle 
obecnym w tle. Brak tego elementu powoduje 
szereg problemów fizjologicznych i psychicz-
nych. Doświadczali tego astronauci i NASA 
uważa to za poważny problem i przeszkodę 
w długotrwałej eksploracji kosmosu.

NASA korzysta z generatorów Fal Schumanna 
dla utrzymania kosmonautów w dobrej kondy-
cji. Bez Rezonansu Schumanna – kosmonau-
ci odczuwają bóle głowy, migreny, bóle mięśni, 
skurcze, zawroty, zaburzenia uwagi, chorobę 
lokomocyjną i ogólne pogorszenie zdrowia i sa-
mopoczucia.

OPROGRAMOWANIE:  urządzenie jest generato-
rem elektromagnetycznym – na wniosek kupujące-
go lub użytkownika można mu implementować do-
wolny zestaw częstotliwości w zakresie 1–100 Hz; 
urządzenie ma opcję zmiany (serwisowej) częstotli-
wości Schumanna wraz ze zmianą częstotliwości 
bazowej Ziemi (lub wg żądania).

parametry urządzenia Generator Fal 
Schummana
1. Generowane częstotliwości (standard) 

   .............. 7,83, 14,1; 20,3; 26, 33, 39, 45 Hz

2. Indukcja wytwarzanego pola 

      magnetycznego ................ 35mT (szczytowo)

3. Zasilanie .............................................. 19V 2A (z 
dołączonego zasilacza)

4. Masa (bez zasilacza) ..................... ok. 0,4 kg*

Urządzenie zgodne z wymaganiami dyrektyw 
europejskich:
2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 
2011/65/UE (RoHS),

oraz spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

- EN 62368-1:2014,

- EN 50581:2012,

- EN 61000-6-2:2005,

- EN 61000-6-4:2007.

UWAGA: Maksymalny czas pracy ciągłej – 12 h 
/na dobę.

Przeciwskazania:
1. Ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego 

trymestru).

2. Posiadanie rozrusznika serca.

3. Obecność przeszczepionych narządów – można 
stosować tylko po konsultacji z lekarzem i pod 
jego kontrolą.

4. Epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny (w 
chwili ataku).

5. Niewydolność układu naczyniowo-sercowego 
i układu limfatycznego – można stosować tylko po 
konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.

6. Małe dzieci do momentu, w którym mogą komu-
nikować odczucia, tj. ok. 2 lata.

7. Ferrytowe (żelazne) elementy w ciele. Ograni-
czenie nie dotyczy tytanowych implantów, 
tytanowych śrub i innych tytanowych elemen-
tów => można stosować.

8. Stan silnego pobudzenia psychicznego.

9. Stan upojenia alkoholowego lub odurzenia (nar-
kotycznego czy lekarstwami).

PRODUCENT: 
MAGMEDICA Sp. z o.o., Warszawa, Polska

www.futuramedica.pl, www.truehealth.pl
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