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ДЕЙСТВИЕТО
Оздравителното и хармонизиращо влияние на 

Тесла-генераторите за жизнена енергия върху 

растения, животни и хора се дължи и на записа-

ните на тях девет специфични честоти на въз-

несението или солфеджио честоти. Степента 

на въздействието може да се види и в резулта-

тите от експеримента на радиестезиста Иван 

Тодоров за изследване на промяната във водо-

проводна вода сложена върху Тесла голямата 

лилава плоча.

Произведено от 
ALTES-369 PR, 

Нови Сад, Сърбия
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ГО�ЯМА 
�И�АВА П�ОЧА

Размер :
189 х 189 мм.

Дебелина: 1,5 мм. 
Диаметър на действие: 8 м.

ПОДЛОЖКА - ВИСУЛКА

ТЕС�А

СОЛФЕДЖИО ЧЕСТОТИ

действие 1,5 м.
диаметър на 

с диаметър 45 мм., 
дебелина 1,5 мм.

лилав диск-висулка 
ТЕС�А

действие 3 м.
диаметър на 

дебелина 1,5 мм. 
93 х 63 мм., 

ТЕС�А
малка лилава плоча 

МАТЕРИАЛЪТ
Близкият до Никола Тесла Ралф Бергстресер 

произвежда първите прототипи по записки от 

срещите си с него. Той отбелязва: „Така енер-

гизираните плочи ще помогнат на човечество-

то да повиши своите вибрациии.“ Свръхчис-

тият анодизиран алуминий, като най-добра 

антена на тахионна енергия, става базисен и 

при днешното високотехнологично производ-

ство на устройствата. Те се анодизират, елек-

трохимично боядисват и частотно зареждат. 

Цветовете - лилав и златист, формата, точните 

размери, както и символите, също са съобра-

зени със свещената геометрия и холистичната 

традиция.

СО�АРЕН �ИСК

„Във великолепието на числата 3, 6 и 9
се крие ключът за разгадаване

 на Вселената.”

Никола Тесла

„Ако искате да разберете тайните на света,
трябва да мислите с понятията
енергия, честоти и вибрации.”

Никола Тесла

Всяка честота хармонизира, както следва:

528 Hz

417 Hz

396 Hz

285 Hz

174 Hz

639 Hz

741 Hz

852 Hz

963 Hz Цялостно нервната система.

Eпифизата.

Хипофизата.

Щитовидната жлеза, слюнчени жлези, 

амигдала.

Тимус, паращитовидните жлези.

Задстомашната жлеза, черен дроб.

Надбъбречните жлези, бъбреците, 

лимфните възли, млечните жлези.

Половите жлези.

Цялостно ендокринната система.

Диаметър: 39 мм.
Дебелина: 3 мм.

Диаметър на действие: 2 м.

ЗЛАТИСТА ВИСУЛКА


