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(57) Пристрій для формування біологічно активного енергоінформаційного поля, що включає мета-

леву або полімерну пластину, на одній стороні якої
розміщено зображення сонця з вісьмома хвилястими лініями, який відрізняється тим, що зображення сонця з вісьмома хвилястими лініями розміщено з обох боків пластини, а по периметру
символу сонця нанесено напис "Рамалі".

Пристрій "Рамалі" відноситься до випромінювачів позитивних біологічно активних енергоінформаційних полів і може бути використаний з метою
відновлення і посилення біологічного поля людини, а відтак збереження здоров'я та високої працездатності.
Відомо, що людина крім фізичного тіла має
біопольову структуру - біополе. Багато вчених в
останні роки дійшли до висновку: інформація про
життя, здоров'я людини знаходиться в структурах
її біополя, які первинні, а фізична структура - вторинна. Тому дуже важливо, щоб біополе мало цілісну структуру. Російськими вченими А.Акимовим
і Г.Шиповим теоретично обґрунтовано існування
торсіонних полів і важливість гармонійності енергообміну для здоров'я людини.
Зовнішні ЧИННИКИ, точніше агресивне оточуюче
середовище, дуже часто порушують структуру
біополя, що призводять до розвитку захворювань.
Розвиток цивілізації в теперішньому часі принесло не тільки комфорт для людини, але і сильний негативний вплив на біопольову структуру.
Крім цього можуть бути причиною порушень в біополі і емоції - злість, депресія і т.п.
Найбільш впливають на стан біополя такі чинники:
- агресивність соціуму;
- погіршення екологічного стану регіону;
- електромагнітний смог;
- зміни геомагнітного поля Землі.
В даний час винайдено велику кількість пристроїв призначених для нормалізації структури
біополя. В Росії центром інформатики Тамма-7"
розроблені пристрої "Нейтралізатор" і "Активатор".

"Нейтралізатор" призначений для захисту людини
від шкідливого впливу випромінень електронних
приладів, а також для нейтралізації негативного
впливу геопатогенних зон в приміщеннях. "Активатор" призначений для корекції біополя.
Для корекції біополя також використовують мінеральні циліндри Російського виробництва, які
необхідно тримати певний час і за певною схемою
в руках. Шунптовий - в лівій руці, нефритовий - в
правій.
Російська компанія "Стана" пропонує на ринку
розробку Пермських вчених пристрій Тармонізатор", який призначений для відновлення біополя
людини і покращення процесу передачі інформації
в організмі людини.
В Таллінському центрі "Алу Цере" створено
цілий клас пристроїв "Рунный преобразователь».
В кожному з цих пристроїв використовується певний набір Рунічних символів [В.П. Гоч, "Новые Руны"] І застосовуються для покращення енергоінформаційного стану людини.
В 2003 році в Україні створено пристрій "Колора" для захисту людини від негативного впливу
випромінювання електронних приладів, технологічних та біологічних об'єктів [патент №2948, Ліхацький Ф.І.]. В цьому пристрої, що за енергетичними
І
функціональними
характеристиками
найбільше відповідають пристрою "Рамалі", використані геометричні фігури (символи), що створені
автором в 1993 році [Лихацкий Ф.И. "Иерархия
Мироздания. Противоборство", Киев, Веселка,
1995] і мінеральні речовини, які розміщують під
символами. Для виконання свого призначення
пристрій "Колора", подібно корони, одівається на
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голову, що не завжди є зручним методом захисту
при роботі в шкідливому для біополя середовища,
як показала практика використання, незважаючи
на його високу ефективність.
Завданням корисної моделі є створення пристрою для формування біологічно активного енергоінформаційного поля, яка б відновлювала цілісність біополя людини при його порушенні
внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх чинників.
Найближчим аналогом пристрою "Рамалі" є
пристрій "Колора-Радан", який призначений для
формування позитивного енергоінформаційного
поля і нейтралізації негативного випромінювання
електронних приладів [Ф.1. Ліхацький, заявка на
корисну модель № 200500574].
Пристрій "Рамалі" виконаний з полімерної або
металевої пластини у формі правильного ромба з
овальними кутами (Фіг.1), круглої, восьмикутної
або шестикутної форми.
В центрі пластини з обох її сторін розміщено
зображення сонця з вісьмома хвилястими променями. Зображення символу виконано матеріалами
з доданими до них природних мінеральних речовин здатних випромінювати біологічно активні частоти.
Пристрій має напис "Рамалі", що також має
відношення до його функціональної здатності.
Механізм дії пристрою "Рамалі" полягає в наступному. Зображення символу сонця з вісьмома

хвилястими променями виконаного матеріалами з
доданими до них біологічно активних мінеральних
речовин, словесна формула - "Рамалі", що нанесена по периметру символу сонця, а також його
форма, створюють позитивне енергоінформаійне
поле, яке відновлює біополе людини при його порушенні.
Корисна модель "Рамалі" відновлює ЦІЛІСНІСТЬ
і покращує функціональний стан людини і оточуючого простору, впорядковує як постійні дефекти
енергетики, які порушені екологічними, а також
архітектурними причинами, так І хаотичні - випромінення комп'ютерів, мобільних телефонів та Інших електроприладів, негативний вплив інших
людей. Пристрій "Рамалі" не несе ніякої небезпеки
в застосуванні, так як при досягненні гармонії, його
енергетична робота припиняється і самовідновлюється у випадках, коли стан енергоінформаційного
поля має порушення відносно нормально.
Пристрій "Рамалі" носять на шиї за допомогою
ланцюжки чи міцної нитки світлого кольору, в кишені або іншим чином.
На всі складові частини пристрою, додатково
до існуючого енергетичного поля, за певною системою нашаровується біоенергетика (психічна
енергія).
Випробування проведені автором і спеціалістами біолокації показали високу ефективність, а
також зручність застосування пристрою.
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