
Introdução aos equipamentos de proteção contra contaminação eletromagnética e 
radiações naturais da terra da Rayonex Biomedical. 
 
A Biorressonância de Paul Schmidt: a base para o desenvolvimento de dispositivos para 
harmonizar campos biológicos. 
 
"Uma terapia com foco em encontrar as causas é a mais sustentável" (Paul Schmidt). 
 
A radiação produzida pela tecnologia que nos cerca e a radiação natural da terra, (usamos o 
termo “geopática”), podem ser altamente prejudiciais para a saúde. Por exemplo, se o lugar onde 
dormimos (onde passamos quase um terço das nossas vidas) for exposto a campos pulsados, 
magnéticos ou elétricos de alta frequência, diz-se que dormimos numa zona de perturbação 
biológica. O mesmo ocorre se houver influência de algum distúrbio geobiológico na área onde 
dormimos, como correntes subterrâneas de água ou redes globais. O problema radica em que 
os seres humanos não conseguem perceber esses distúrbiosde modo consciente, o que nos 
impede de procurar os meios para nos proteger, ao contrario que os animais. 
 
O método de Biorressonância da Rayonex Biomedical (fundada pelo seu criador o engenheiro 
alemão Paul Schmidt) aplicada à realização de testes e harmonizações no campo das técnicas 
naturopáticas e integrativas é muito útil para avaliar as influências da contaminação 
eletromagnética. Isso é muito importante pois quando uma dessas influências afeta o organismo 
por um certo período de tempo, aparecem perturbadas as ondas e as suas frequências 
característicos do nosso corpo. Se conseguimos detetar o valor de uma frequência 
correspondente à uma determinada perturbação por meio dum destes equipamentos, o terapeuta 
pode concluir imediatamente que o paciente está a sofrer de contaminação eletro-magnética na 
área onde mora. 
 
O simples fato de detectá-las seria já benéfico, pois podemos tomar medidas para reduzir essas 
influências. No entanto, este método tem muito mais a oferecer para reduzir essas interferências. 
Estes instrumentos foram desenhados para harmonizar os espectros de frequências alterados 
no corpo, para impedir a manifestação de doenças. Esses dispositivos foram projetados 
especificamente para proteger as pessoas da poluição eletromagnética artificial de baixa ou alta 
frequência e a da contaminação eletromagnética natural ou geopática. Estes dispositivos já se 
usan desde há décadas e a sua eficácia está sobradamente verificada.        
 
Quando usamos estes dispositivos geradores de frequências ou biocampos e depois medimos 
os níveis de contaminação EM com o equipamento adequado, constatamos que eles não foram 
alterados após a instalação. Isso não significa que eles não sejam eficazes, já que o efeito desses 
equipamentos não é eliminar esta contaminação, mas compensar os efeitos seus perturbadores 
nos seres vivos. Com a Biorressonância somos capazes de verificar a eficácia desses 
dispositivos, constatando a redução destas alterações no nosso corpo. Podemos usar outros 
métodos como por exemplo a EAV (eletroacupuntura do Dr. Voll), a kinesiologia ou o exame de 
sangue de acordo com o Dr. Aschoff, verificando-se que um organismo estressado por 
contaminação eletromagnética ou geopática obtem alívio com a ajuda destes equipamentos. 
Segundo a sensibilidade de cada indivíduo é a partir dos primeiros 7 a 10 dias que normalmente 
se faz sentir todo o efeito desde equipamentos instalados na proximidade. 
 
Sobre este sistema existem estudos in vitro muito interessantes sobre o sistema de antenas 
dipolo de Bioresonância, cujos resultados foram obtidos em condições de laboratório. Os estudos 
podem ser encontrados em: www.rayonex.de/downloads/studien. Outro estudo in vivo pode ser 
encontrado no registro alemão de estudos clínicos www.drks.de, seguindo a palavra de pesquisa 
Rayonex. 
 
 
Dependendo do tipo de contaminação e do grau de cobertura desejado, os seguintes dispomos 
dos seguintes produtos (em amarelo os lançados em 2020): 
 
 



PROTEÇÃO CONTRA A POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA ARTIFICIAL 

Referência  
Equipamento 

Descrição 
Raio de 

ação 

 Número de 
frequências 

emitidas 

Preço 
(sem 
IVA) 

Preços             
(IVA 
21%) 

Soluções portáteis 

2033 
Mini Rayonex Proteção e 
vitalização de bolso 

2-3 m 1 
       

78,51 €  
        

95,00 €  

20350 5G Mini Rayonex 2-3 m 2 
      

102,48 €  
      

124,00 €  

20351 
Mini Rayonex LC reforço dos 
processos de regulação interna 
APÓS uma INFEÇÃO COVID 

2-3 m 2 
      

133,61 €  
      

161,67 €  

306 
Rayosun Pingente com corrente 
de prata e caixinha.  Frequência 
individualizada para cada cliente  

1 1 
       

52,94 €  
        

64,06 €  

20355 

Rayo-Guard (proteção contra 
poluição eletromagnética artificial, 
bactérias, vírus, parasitas e 
fungos). Diámetro: 6cm, Peso: 53g 

    
      

127,00 €  
      

153,67 €  

20356 
Colar flexível e hipoalergénico para 
o Rayo-Guard 

    
       

19,50 €  
        

23,60 €  

4051 
ELO-Rayex Poluição 
eletromagnética de baixa 
frequência ou Electrosmog 

2-3 m 6 
       

99,16 €  
      

120,00 €  

4053 
HF- Rayex Poluição 
eletromagnética de alta frequência 
ou hiperfrequências 

2-3 m 6 
       

99,16 €  
      

120,00 €  

4052 
CAR-Rayex Proteção combinada 
para automóvel: baixa frequência + 
telemóvel + Bluetooth 

2-3 m 6 
       

99,16 €  
      

120,00 €  

4060 
PACK 4 ELO-Rayex + HF-Rayex + 
CAR-Rayex + Mini Rayonex 

2-3 m   
      

315,97 €  
      

382,32 €  

4060B 
Pack 5G Elo Rayex +HF Rayex + 
Car Rayex + 5G MiniRayonex 

2-3 m   
      

337,56 €  
      

408,45 €  

Soluções estacionárias 

32740 / 
32741* 

 E-Smog Rayonator Para 
poluição eletromagnética de baixa 
frequência ou Electrosmog 
(eletrodomésticos, linhas de baixa 
até alta tensão, catenárias de 
caminhos de ferro ou metro…) 

De acordo 
ao Duplex 

6 
      

247,90 €  
      

299,96 €  
3 - 5 m 

32745 / 
32746* 

HF-Rayonator Telemóveis, 
telefones sem fio e redes UMTS, 
WIFI, LTE, Bluetooth, WIMAX e 
transmissão por satélite 

De acordo 
ao Duplex 10 

      
428,57 €  

      
518,57 €  

3 - 5 m 

32748 / 
32749* 

5G-Rayonator para proteção face 
às frequências do 5G 

De acordo 
ao Duplex 10 

      
428,57 €  

      
518,57 €  

3 - 5 m 

32750 / 
32751* 

Chakra Rayonator Armonização 
das 7 frequências dos centros de 
energia, vitalização (2) e 
polaridade 

De acordo 
ao Duplex 

10 
      

428,57 €  
      

518,57 €  
3 - 5 m 

 

       

*: referência para ligar ao Duplex/referência para usar ligada ao aterramento 
 
Em amarelo assinalamos os produtos recentemente lançados  
 



1.Soluções portáteis: 
 
1.1 O Rayo®-Guard 

O Rayo®-Guard é um dispositivo que, colocado junto ao corpo, ajuda a fortalecer as defesas 
naturais do corpo contra a poluição eletromagnética e a evitar infeções por bactérias, vírus, 
parasitas e fungos. Com as suas dimensões de apenas 6 cm de diâmetro e um peso de 53 g, 
usado quanto mais próximo do corpo melhor, cabe em qualquer bolso ou pasta e com o colar 
hipoalergênico opcional especialmente desenhado pode ser também usado como pingente. Tudo 
isso torna-o o companheiro ideal no dia a dia, no trabalho, na escola ou na estrada. No seu 
interior, uma antena-dipolo emite uma onda portadora que transfere as frequências associadas 
aos patógenos e à contaminação eletromagnética dos equipamentos de Biorressonância de Paul 
Schmidt (Rayonex Biomedical, técnica a partir da qual foi desenvolvido. 

1.2  MiniRayonex, 5G MiniRayonex e MiniRayonex LC (Long Covid): 

Independentemente de que tipo de estresse ou problema afete o organismo humano, a 
frequência mais frequentemente afetada corresponde ao valor 12,5. Na biorressonância de Paul 
Schmidt, esse valor de frequência é identificado com a energia ou vitalidade do corpo que é 
exatamente o que este precisa para lidar com estas alterações. No Mini-Rayonex, existe um 
sistema de antena-dipolo sintonizado com este valor da frequência fundamental com um raio 
efetivo de ação de dois a três metros, pelo que o seu efeito é aumentar a atividade celular e o 
metabolismo e melhorar ativamente o seu desempenho e a capacidade regenerativa do 
corpo.  

Foi Paul Schmidt quem descobriu a importância dessa ressonância em 1984 e hoje mais de 

100.000 Mini-Rayonex estão em uso em todo o mundo! Recomendações de utilização: levar 

próximo do corpo com o lado em que as letras aparecem sempre a apontar para fora do corpo. 

Na mochila do seu filho ou no seu bolso, por exemplo, o dispositivo deve colocar-se com a 

inscrição apontando para fora. Se um Mini-Rayonex estiver numa posição estacionária, numa 

mesa de cabeceira por exemplo, será mais eficaz se estiver alinhado na direção este-oeste de 

acordo com as marcações no dispositivo. 

No MiniRayonex 5G, foi adicionada uma segunda frequência muito específica que falha quando 
estamos expostos aos campos EM causados pelas redes 5G, conforme observado na população 
exposta aos primeiros testes realizados com essa tecnologia na Alemanha. A melhor solução 
portátil face ao 5G, na rua, na estrada, no trabalho ou nos transportes públicos…! 
 
Assim como o espectro de frequência da luz solar regula os níveis de vitamina D, pigmentação 
ou produção de melanina, muitos outros espectros de frequência podem desencadear 
regulações no nosso corpo, como mostram as pesquisas da Rayonex Biomedical. Seguindo os 
princípios do seu método de Biorressonância, o Mini-Rayonex LC inclui duas antenas dipolo 
que emitem: os Valores de Frequência Fundamental do Mini-Rayonex 12.50 (para vitalização e 
regeneração celular), aquele correspondente a uma das frequências de Schumann 10.00 (onda 
portadora) e os correspondentes a 10 programas específicos do software dos equipamentos de 
harmonização com Biorressonância Biomédica da Rayonex Biomedial que mostraram a sua 
eficácia na abordagem dos pacientes pós-Covid 19 (síndrome também chamado Long 
Covid). Estes programas são armazenados num chip de memória sendo transferidos ao seu 
redor a través da onda portadora. Existem estudos in vitro muito interessantes sobre o sistema 
de antena dipolo de biorressonância de acordo com Paul Schmidt. Para a sua aplicação basta 
colocar o Mini-Rayonex LC com a etiqueta virada para cima junto ao seu corpo (a uma distância 
máxima de 2 metros) por exemplo sobre a sua mesa de cabeceira ou na sua secretária, de 
preferência à noite enquanto dorme. 
 

1.3 Rayosun: 

O Rayosun é um pingente com um dipolo programado na fábrica por encomenda de acordo com 

as indicações da frequência que o cliente deseja que seja harmonizada. Emite uma única 

frequência e esta desenhado para ser usado ao pescoço. A intensidade do Rayosun foi 



cuidadosamente definida para que possa ser usado permanentemente sempre que possível, 

mesmo à noite. 

O mais comum é usar a frequência fundamental 12.5, como no Minirayonex, uma ressonância 

universal positiva correspondente à energia ou vitalidade do corpo, sempre reduzida quando 

ocorre a exposição a campos eletromagnéticos de baixa ou alta frequência (WIFIs, telefonia 

móvel e sem fio ...), radiação, etc. Outras possibilidades seriam a estimulação da tiroide, a 

proteção face aos telemóveis, etc. Além disso, muitos estudos mostram que as correntes 

metálicas que circundam completamente o pescoço geralmente têm um efeito negativo sobre o 

corpo. O Rayosun apresenta uma boa solução para este problema, pois as duas extremidades 

da corrente não se tocam (um dos elos metálicos é substituído por um de plástico). O Rayosun 

é vendido com uma corrente de prata (grau de pureza 925). Especifique o valor fundamental da 

frequência necessário na encomenda. 

1.4 Elo Rayex: 

No corpo humano um órgão não é controlado por uma única frequência. Da mesma forma, a 

poluição eletromagnética tem ressonâncias diferentes no nosso corpo. A análise de frequências 

mais habitualmente alteradas por um campo elétrico ou magnético de baixa frequência 

(instalações elétricas domésticas e eletrodomésticos, linhas de alta tensão ou caminhos de ferro 

eletrificados nas proximidades, por exemplo) quando usamos o método de Biorressonância de 

Paul Schmidt revela seis valores de frequência fundamentais: 22.50, 40.00, 77.50, 78.50, 89.50 

e 99.50 que são as que emite o Elo Rayex. Evita bloqueios e deficiências que criam interferência 

nessas frequências.  

O melhor local para posicionar o Elo-Rayex é próximo ao corpo, por exemplo, no escritório ou 

ainda melhor ao lado da mesa de cabeceira, para que você possa usar o período de sono para 

harmonizar os valores frequências fundamentais mencionadas acima. A sua redução do efeito 

de campos elétricos e magnéticos tem um raio de 2 a 3 metros. 

1.5 HF Rayex: 

Das mesmas dimensões e características do Elo-Rayex e também com 6 frequências de 

harmonização, mas focado nos efeitos da contaminação eletromagnética artificial por campos 

eletromagnéticos de alta frequência: WIFI, telefonia móvel e sem fio, LTE... 

 

1.6 Car Rayex: 

Uma solução que combina 6 frequências dos três equipamentos anteriores: a vitalizadora do 

MiniRayonex, uma do Elo Rayex e três do HF Rayex, para a proteção na sua viatura contra os 

campos elétricos e magnéticos de baixa frequência e os campos eletromagnéticos de alta 

frequência, incluindo também uma específica para o Bluetooth. Coloque-o debaixo do assento, 

no bolso interior da porta ou debaixo do para-sol do carro. 

1.7 Finalmente, também oferecemos um Pack conjunto composto pelos 4 equipamentos: 

MiniRayonex + Elo Rayex + HF Rayex + Car Rayex mas com um preço mais vantajoso. 

Disponível igualmente com o 5G MiniRayonex. 

2. Soluções fixas 

 

2.1 E-smog Rayonator e HF Rayonator 

 

Estes são mais potentes que os Rayex e por tanto um maior raio e variedade de ações. Cada 

um deles é orientado a um objetivo diferente.  

O E-smog Rayonator harmoniza 6 frequências do corpo alteradas pela exposição a campos 
elétricos ou magnéticos alternados de baixa frequência, por exemplo, instalações elétricas 
domésticas (50 Hz), linhas externas de média ou alta tensão ou caminhos de ferro eletrificados.  



 
O HF Rayonator, por outro lado, harmoniza 10 frequências do corpo alteradas pela exposição a 
campos eletromagnéticos de alta frequência (superiores a 1 GHz), por exemplo: telemóveis, 
UMTS, 3G, 4G, bases de telefone sem fio, redes Wifi, LTE, Bluetooth ou Wimax e a transmissão 
via satélite. O equipamento Rayonator deve ser colocado na horizontal e deve estar ligado a uma 
ficha elétrica com ligação à terra ou, alternativamente, a um equipamento Duplex (como 
indicamos a seguir) 
 
O 5G Rayonator harmoniza 10 frequências do nosso corpo alteradas pela exposição às redes 
5G e diferentes às armonizadas pelo HF Rayonator 
 
O CHAKRA-Rayonator inclui os 7 valores de frequência correspondentes aos respectivos 
centros de energia do homem e dos mamíferos descritos por meio da Biorressonância de Paul 
Schmidt. Além disso, com base na nossa experiência de mais de 35 anos, três outros valores de 
frequência fundamental provaram a sua eficácia em combinação com os sete valores de 
frequência fundamental dos Chakras: Estes são 10,00, 12,50 e 21,50. Onde os dois primeiros 
representam a energia ou vitalidade corporal e o terceiro a polaridade em Biorressonância 
segundo Paul Schmidt. Esses dez valores de frequência fundamental são aqueles que foram 
integrados aos dez sistemas de antenas dipolo deste equipamento. 
 
Como os outros Rayonators, coloque o CHAKRA-RAYONATOR em posição vertical conectado 
a um gerador de bio-campos Duplex (Duplex III, Duplex IV) e ligue os dois aparelhos com o cabo 
de conexão de 20 cm incluído. Recomendamos especialmente, devido ao maior raio de ação 
que obtemos neste caso, a instalação deste conjunto em casa, na consulta, em salas de 
formação ou conferências ou, no caso de uso veterinário, por exemplo em estábulos. 
 
O equipamento Rayonator deve ser colocado conectado a um equipamento Duplex (conforme 
indicado abaixo) ou, alternativamente, a uma conexão de aterramento. 
 
 
2.2 Duplex (III e IV) e proteção contra geopatias 
 
O espectro das frequências alteradas nos seres vivos quando expostos a fenômenos 
geobiológicos foi determinado por Paul Schmidt desde a década de 1980, mas os efeitos destes 
sobre a saúde de humanos e animais já eram conhecidos desde a antiguidade. Os dispositivos 
para harmonizar campos biológicos como os Duplex têm dentro deles dipolos que atuam como 
sistemas de ressonância que emitem frequências desencadeando um efeito regulatório nos 
seres humanos sujeitos ao estresse geopático. Estes fenômenos geobiológicos são as falhas, 
as correntes de água subterrânea e as redes globais: paredes de Hartmann, de Curry e de 
Benker e os cruzamentos destas. 
 
Além de seu efeito específico nas frequências alteradas correspondentes aos fenômenos 
mencionados acima, o equipamento Duplex tem um efeito amplificador nos sinais emitidos pelos 
equipamentos a eles ligados. Dessa maneira, os Rayonators passam de um raio de ação de 3 
metros ao do Duplex a eles ligados dando assim cobertura a um andar, escritório ou fábrica.. 
Os seus materiais de fabricação podem ser de aço inoxidável (o mais recente modelo ou IV) ou 
cobre (o modelo III). O equipamento de aço inoxidável acumula menos cargas eletrostáticas e 
não precisa ser ligado à terra como no caso do modelo III. 
 
2.3. Duplex Professional 

No nosso dia a dia estamos afetados tanto em casa ou no trabalho ou em qualquer outro lugar 
onde passemos muito tempo por uma grande variedade de fenómenos. Estes fenómenos 
compreendem desde a poluição eletromagnética natural ou artificial, as toxinas ambientais, os 
poluentes químicos ou os fungos. Assim, se analisarmos um grupo de pessoas que vivem no 
mesmo ambiente, encontraremos mais de um tipo de alteração que pode ter origem em casa, no 
local de trabalho ou, no caso de crianças , no seu ambiente escolar. Como poderemos lidar com 
esses distúrbios individuais? Personalizando um dispositivo Gerador de Biocampos! O Duplex 
IV profissional foi projetado especificamente para esta finalidade e é o resultado da 



combinação de um equipamento de proteção contra a poluição eletromagnética natural 
(como o Duplex IV) e de un equipamento de Biorressonância. 

PROTEÇÃO CONTRA POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA NATURAL: ALTERAÇÕES 
GEOBIOLOGICAS 

Referência  
Equipamento 

Descrição Peso Altura 
Preço 
(sem 
IVA) 

Preços             
(IVA 
21%) 

230 
Duplex III grande De cobre 
com fio para aterramento (raio 
de ação 18-20 m) 

3,58 kg 49,5 cm   
             
-   €  

233 
Duplex IV De aço inoxidável, 
não precisa  aterramento  (raio 
de ação 20-24 m) 

2,70 kg 50 cm 
      

584,03 €  
      
706,68 €  

2330 

Duplex IV Professional 
Gerador de Biocampos com 
cabo para transferência de 
frequências e listagem para 
teste 

3 kg 50 cm 
   

1.243,70 
€  

   
1.504,88 
€  

 
 

Descrição dos equipamentos 

Raio de ação (m) 

Contaminação 

média  

Contaminação 

extrema* 

230. Duplex III grande, feito de cobre, com cabo 

para aterramento 
18-20 m 16 m 

233. Duplex IV, feito de aço inoxidável, não precisa 

aterramento 
 20-24 m 18 m 

32741. E-Smog Rayonator, para proteção contra 

contaminação eletromagnética de baixa frequência, 

com cabo para aterramento  

3 m 

32740. E-Smog Rayonator, para proteção contra 

contaminação eletromagnética de baixa frequência, 

com cabo de 0,2m (para ligar ao Duplex e com o 

mesmo raio de ação deste) 

Segundo o Duplex usado 

32751. Chakra Rayonator, para harmonização de 

centros de energia, com cabo de aterramento 
3 m 

32750. Chakra Rayonator, para harmonização de 

centros de energia, com cabo de 0,2m (para ligar ao 

Duplex e com o mesmo raio de ação deste) 

Segundo o Duplex usado 

32746 32749. HF Rayonator e 5G Rayonator, para 

proteção contra contaminação eletromagnética de 

alta frequência ou devida ao 5G, com cabo de 

aterramento 

3 m 

32745 32748 HF Rayonator e 5G Rayonator, para 

proteção contra contaminação eletromagnética de 

alta frequência ou devida ao 5G, com cabo de 0,2 m 

(para ligar ao Duplex e com o mesmo raio de ação 

deste) 

Segundo o Duplex usado  

Retiramos uma amostra de saliva a um indivíduo ou de cada um dos membros da família para 
analisar um total de 189 valores (frequências) associados à saúde ambiental e assim 
saberemos como cada indivíduo está afetado pelo meio do uso de um equipamento de 
Biorressonância e depois transferindo esses valores (frequências) ao Duplex IV Professional 
através de um cabo especial. O resultado é um dispositivo de Geração de Biocampos 
completamente personalizado para a família.  



O gráfico anexo ilustra as diferentes intensidades dos valores de frequência harmonizados pelo 
Duplex IV Professional: um nível de intensidade para as 200 frequências básicas associadas à 
poluição EM natural (em cinzento), comum ao Duplex IV, e uma intensidade aprimorada para 
cada um dos valores de frequência fundamental (em vermelho os alterados de um total de 189 
valores de frequências medidos) e assim proporciona uma harmonização mais completa na área 
ao redor do Duplex IV Professional. Após a medição, esses valores alterados podem ser 
transferidos para o Duplex IV Professional através do cabo de programação. No entanto, cargas 
particularmente alteradas devidas à poluição eletromagnética artificial de baixa, alta ou muito alta 
frequência (5G) podem ainda ser harmonizadas ligando um equipamento da série Rayonator 
(intensidade em verde).  

Como as cargas que afetam os membros da família podem mudar, ou podem entrar novos 
membros na família, uma nova medição pode ser feita posteriormente e os valores de 
ressonância atualizados e transferidos para o Duplex IV Professional. Assim, o Duplex IV 
Professional pode ser adaptado às necessidades da família em todos os momentos, o que o 
torna um investimento de futuro para a saúde da família. Este teste de frequências só pode ser 
realizado por usuários credenciados no uso do método Rayonex Biomedical de Biorressonância.  

Finalmente, o Duplex IV Professional também é útil para o seu uso no campo da medicina 
veterinária: gatos ou cães, cavalos e ainda em explorações de dado ou outros animais (com um 
teste prévio ou simplesmente usando todo o padrão de frequência no caso das explorações de 
muitos animais). 

 

Eficácia Duplex IV Professional 

Para mais pormenores, por favor queira entrar em contato connosco. 

 


