СКОТ ЛУСИ – Здравейте, аз съм Скот Луси, включвам се от Великобритания и съм Директор
Бизнес развитие за Великобритания, Република Ирландия и Холандия. Имах добрия шанс днес
да се свържа с Д-р Игор, който бе така любезен да се включи в нашия разговор от Съединените
Щати и сега той е тук с нас, за да ни разкаже повече за историята на D-Fuze. Имам няколко
въпроса, които искам да му задам и съм сигурен, че той ще разкаже и много повече от това. Др Игор, тук ли сте?

Д-р Игор – Здравейте, много съм щастлив да съм тук с Вас днес.

СЛ – Благодарим Ви много за това, че се присъединихте към нас. От коя част на Съединените
Щати се включвате в нашия разговор?

ДИ – Намирам се в Орегон. Тук е студено, може би не толкова студено, колкото е в Европа, но
температурите бяха много ниски тук сутринта.

СЛ – При нас студеното време обикновено идва няколко дни след като е станало студено при
вас, така че ще се подкрепяме взаимно.
Благодаря за това, че сте тук с нас този следобед, ние наистина ценим това. Мислех си, дали
бихте ни разказали повече за Вашата история, за това, как започнахте с D-Fuze?

ДИ – Преди да започна работа с D-Fuze, аз започнах работа с Д-р Юри Крон, който изобрети
технологията Vital Force Technology. Завършил съм в Московския физико-технически институт,
имам магистратура по Атомна физика, а докторската ми степен е по Химическа физика, и след
това срещнах Д-р Юри Крон. Срещата с него отвори нова парадигма за мен, защото и на двамата
ни харесваше да откриваме света на фината енергия, който беше непознат за нас свят по онова
време. И ето ни днес, 30 години по-късно, и ние Ви носим това прекрасно изобретение.

СЛ – Това е прекрасен професионален опит, много е интересно. Как това, което открихте в
областта на фината енергия, може да ни помогне да разберем вида на електромагнитните
излъчвания около нас? Електрически полета, електромагнитното излъчване от телефона,
излъчване от мобилния телефон и видовете електромагнитни излъчвания, които са невидими,
но ни въздействат по толкова много начини. Как бихте обяснили това?

ДИ – Отне ми повече от 30 години да разбера какво се случва с фината енергия. Сега знаем, че
фината енергия е навсякъде около нас и заема повече от 90% от вселената, тя е невидима, но тя
управлява всички процеси на Земята. Когато попаднах на тази тема, точно след като получих
своята докторска степен, бях в дълбока депресия, тъй като бях много материалистичен човек,
израснал съм в Съветския Съюз. Не бях виждал нищо друго освен класическата тогава енергия,
електромагнитна енергия. По онова време започнах да се чувствам, все едно нещо голямо
липсваше в живота ми. След това постепенно навлязох в света на Йога и други видове наука и
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разбрах, че има огромно количество енергия, която е невидима, но е позната на древните от
много древни времена. Дойде големият въпрос – как да направим така, че тази фина енергия да
може да помага на хората. Д-р Юри Крон, в резултат на 20 години изследвания, заключи, че това
е възможно. Сега това се нарича Vital Force Technology. Ние научихме как да променяме
структурата на материала, за да ни помогне да противодействаме на всички вредни въздействия,
които имаме около нас в резултат на технологичния растеж. . Всички тези електромагнитни
полета не са безобидни, те вредят на нашето здраве. С технологията, използвана в D-Fuze, ние
можем да им противодействаме.

СЛ – Изследвана ли е в лаборатория технологията Vital Force technology?

ДИ – Ние правихме лабораторни тестове в няколко лаборатории. D-Fuze беше тестван с
картографиране на мозъка и SAR метода също така. SAR е традиционно използван метод за
тестиране, който измерва количеството топлина, излъчвано от мобилния телефон, и как тази
топлинна радиация се повлиява при поставяне на филтър D-Fuze върху мобилния телефон. Тези
тестове бяха направени, но много по-важните тестове бяха проведени с чувствителни към
енергията хора. Тези хора могат да виждат енергийните полета при хората. Някои от тях, като
учителите по йога, ги наричат „аура“ или в традиционната китайска медицина се наричат
„меридиани“. Те могат да кажат как различните електромагнитни устройства влияят върху тези
електромагнитни полета. Те биха могли да тестват нашите устройства и да ни кажат, коя енергия
работи по-добре. Енергийната формула, която е приложена при D-Fuze, е много сложна. И след
всичко това, ние направихме лабораторни изследвания.

СЛ – От какво е направен D-Fuze?

ДИ – D-Fuze е направен от синтетичен полимер, през дългите години на изследвания намерихме
полимера, който задържа енергията по-добре. Металите също са подходящи в това отношение,
но не са добри за работа. Поставихме полимер в инфузорa и го запълнихме със специални
енергийни модели, разработени в продължение на многогодишни изследвания. След това
субатомната структура на молекулите в полимера се променя. Можете да си го представите като
антена в синхрон с фина топлина. Настройваме тази антена така, че когато електромагнитното
лъчение минава през нея, финият енергиен поток взаимодейства с Вашия енергиен поток, което
Ви прави по-силни и способни да противодействате на тази енергия.

СЛ – Ще почувствам ли разлика, когато използвам D-Fuze?

ДИ – Чувствителните хора усещат разликата веднага. Количеството свръхчувствителни към
електромагнитно излъчване хора расте. Имаме приятел, който получава кървене от ушите,
когато доближи телефона до ухото си дори за 1-2 минути. В миналото си той е използвал
телефона си твърде много, той е бизнесмен. Дадохме му D-Fuze и сега той може да говори по
телефона часове наред. Можете да направите прост тест на мускулите – използвайте своето
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електронно устройство без филтър D-Fuze и ще видите, че силата на Вашите мускули намалява,
и след това поставете D-Fuze и мускулите Ви отново ще станат силни.

СЛ – Тогава нека се върна малко назад, защото Вие направихте някои големи открития току-що.
Човекът, за когото говорихте, неговите уши са кървели, защото е използвал телефона си
прекалено много и когато е поставил филтър D-Fuze, кървенето е престанало и сега той може да
управлява бизнеса си от телефона без проблеми, това ли чух да казвате?

ДИ – Точно така, той също така получаваше ужасни главоболия заради говоренето по телефона.
Преди 2 месеца той ни се обади от Портланд и каза, че е бил в конферентен разговор от
мобилния си телефон с поставен филтър D-Fuze в продължение на повече от 5 часа. Преди да
започне да използва D-Fuze, той не можеше да говори по телефона повече от няколко минути.
Сподели също, че се чувства по-добре от всякога.

СЛ – Еха! Може ли D-Fuze да работи с всички видове мобилни телефони или само с определен
вид?

ДИ – Аз имам D-Fuze навсякъде у дома. На монитора на компютъра, пред който прекарвам доста
време, върху лаптопа си, върху кутията на стационарния си компютър, върху хладилника, върху
електрическото табло, имам три големи филтъра в колата си, имам D-Fuze навсякъде. Той ще Ви
предпази от всякакви видове електромагнитно излъчване. Имаме споделяния на хора, които го
използват върху своя сешоар.

СЛ – Това е невероятно. Нямах представа, че сте имали такива широкообхватни ефекти върху
толкова много различни видове електрически продукти. Трябва ли да се притесняваме от
излъчването от тези продукти? Колко е важно да използваме D-Fuze и да го популяризираме?

ДИ – Да, ние сме заобиколени от много видове електромагнитно излъчване. Както споменах, аз
имам три големи филтъра D-Fuze в моята кола. Преди година и половина получихме съобщение
от лекар, който използва нашия филтър в Европа, Германия и който има пациентка с
свръхчувствителност към електромагнитни излъчвания. Разбрахме, че тя тъкмо си е купила ново
БМВ. Тя харесвала много тази кола, но след като се качила в нея и запалила двигателя, не могла
да тръгне. Започнала да се обрива и получила главоболие. Била разстроена, защото имала чисто
нова кола, но не можела да я кара. И така, лекарят й препоръчал да постави D-Fuze,
преобразовател на ЕМВ, върху педала на газта. Тя го направила. ВУАЛА! Вече можела да кара и
да се радва на своята кола.

СЛ – Поставила е D-Fuze върху педала на газта?
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ДИ – Точно така, това е по-голям D-Fuze, наричан рутер протектор. Всички Wi-Fi рутери би
трябвало да бъдат премахнати или оборудвани с D-Fuze

СЛ – Продуктът, който имаме, очевидно е предназначен за по-малки устройства. Какъв е найдобрият начин да го използваме най-ефективно?

ДИ – Проверявах уебсайта на Световната здравна организация, в раздела, наречен
„Електромагнитни полета и обществено здраве при използване на мобилни телефони“, и
прочетох, че те ще извършат официална оценка на риска, пълно проучване на въздействието
върху здравето на радио вълните до 2016 г. Надяваме се, че до края на годината те трябва да
разполагат с набор от доказателства за това, колко вредни могат да бъдат тези радиочестоти.

СЛ – Това ще бъде много интересно

ДИ – Ние имаме все повече доказателства за това, че мобилните телефони не са безвредни.
Както знаете, мобилните телефони са точно като едни малки компютри, оборудвани с
трансмитер и приемник. Трансмитерът предава между 300 милиона и 5 милиарда херца
радиовълни, които са алтернативни електромагнитни полета. Има огромно количество
изследвания, които показват, че модулираните електромагнитни полета могат да бъдат полезни
за човешкото тяло, но в повечето случаи те са много вредни.

СЛ – Колко е срокът на годност на D-Fuze? Ако си купя един и го поставя върху моя телефон,
микровълнова печка, сешоар, лаптоп… изглежда, че ще трябва да си взема няколко.

ДИ – Добър въпрос. Не сме имали възможност да тестваме D-Fuze в продължение на повече от
10 години, тъй като това е нов продукт. Имахме възможност да изпробваме минерали, с
изпълнени с енергийни модели, които нашите лекари използват. Преди 11 години, един доктор
работещ в нашата компания, остави една от бутилките върху рафта и забрави за нея за около 10
години. След това се обади, за да ни каже, че е намерил бутилката и тя работи по същия начин,
както е работила преди 10 години. Относно минералите, енергийните модели се задържат в
материала за поне 10 и повече години. За синтетичния полимер смятаме, че ще е същото. Бизнес
партньор на Stemtech е изпрала D-Fuze, оставен в джоба на дънките й. Едва след приключване
на прането тя открила, че е изпрала своя D-Fuze. Чудела се, дали ще продължи да работи, и ние
я помолихме да ни го изпрати, тествахме го и установихме, че продължава да функционира
перфектно.

СЛ – Това е невероятно. Значи, можем също и да го перем? Хахаха
ДИ – Намирам го дори за добра идея, защото сега е чист. Хахаха
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СЛ – Питат ме някои неща, които също вълнуват и мен, като например, дали D-Fuze предизвиква
прекъсване на връзката при разговор по телефона? Дали ще се отрази на писането на съобщения
и изпращането на имейли от телефона? Това са притесненията, които хората имат.

ДИ – Няма за какво, както знаете, прекъсванията при телефонните разговори се случват, когато
не сте достатъчно близо до клетка със силен сигнал. Когато нямате силен сигнал, Вашият телефон
предава повече енергия, която може да е още по-вредна за Вашето здраве. Ако нямате отговор
от най-близката клетка, връзката се разпада. Какво се случва, например, ако облепите своя
телефон с алуминиево фолио - разговорът също така ще се разпадне, защото няма да имате
повече връзка. Както казах преди, D-Fuze е направен от синтетичен полимер, той е антена за
фина енергия. Той няма нищо общо с електронните вълни. Мобилният телефон комуникира с
телефонната клетка. Имали сме обратна реакция – по някаква причина мобилният телефон е
започвал да работи по-добре. Единственото обяснение, което можем да имаме, е че телефонът
е малък компютър, който също има структура, и ако тази структура разпространява звукови
вълни, D-Fuze ще помогне на този компютър да работи по-добре.

СЛ – Това е невероятно. Дали ще има ефект върху продължителността на живот на батерията на
компютър или мобилен телефон?

ДИ – Категорично не. Някои хора са ни съобщавали, че батерията работи дори по-дълго. Отново,
ако Вашият компютър или мобилен телефон работи по-добре и е структуриран да работи така,
тогава и батерията ще работи по-дълго.

СЛ – Наистина нямах представа. Изглежда, че D-Fuze не само ни защитава, но също така
подобрява качеството на телефона и живота на батерията и възможността да получим по-добър
сигнал. Как виждате това да е свързано с нашите хранителни добавки? Много различно е от това,
с което работим в Stemtech, това ни изпраща в различна посока. Как виждате двете да работят в
синергия заедно?

ДИ – Перфектно добре, ако не и превъзходно. Когато антената за фина енергия D-Fuze се свърже
с каквото и да е, тя ще оптимизира процеса. Например, имаме отзиви за много интересни
подходи към използване на D-Fuze. Някои хора не го прикрепят към мобилния си телефон, а го
ползват отделно, те го слагат под възглавницата си и очевидно той им помага да решат своите
проблеми със съня. Някои хора го поставят върху гърдите си по време на дълъг полет, например,
от Америка до Европа, изглежда, помага във връзка адаптирането към часовата разлика. D-Fuze
работи с всяка структура или нещо, през което преминава енергия, като го оптимизира. Като
говорихме за храна за клетките, веднага след като се започне консумация на продукти за
клетъчно хранене, Вашето тяло ще започне да използва и да има нужда от енергия и D-Fuze ще
Ви помогне с това.
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СЛ – Уау! Това определено е нещо впечатляващо, нали? Предпазва ме от потенциалното вредно
въздействие на ЕМВ като цяло. Аз искам да имам този филтър върху портфейла си, върху себе
си, когато пътувам в моята кола, със самолет, той има толкова положително въздействие,
доколкото разбирам.

ДИ – Абсолютно! Вие току-що споменахте думата „портфейл“ и аз веднага се сетих за нещо,
наречено Гугъл портфейл, хората го използват в Старбъкс през своите мобилни телефони. Токущо разбрах за тази технология, докато сърфирах в интернет. Бях любопитен как работи, защото
ние сме технически насочени хора и винаги сме любопитни за това, как работят нещата. Това не
е толкова безобидно. Това е технология на Самсунг, ако отворите мобилен телефон марка
Самсунг отзад, където е батерията, и след това извадите капака на батерията, ще намерите
антена. Тази антена позволява близка комуникация и е известна също така като NFC протокол.
Това е високочестотно устройство, около 14 милиона Wi-Fi честота, което позволява
осъществяване на комуникация от Вашия мобилен телефон към друго устройство в място като
Старбъкс. Тази технология позволява тези устройства да се свързват помежду си с цел
разплащания. Проблемът е, че Вие държите гърба на Вашия телефон през цялото време, и това
е фино магнитно поле, което, модулирано, може да се използва за лечение на пациенти, но както
при използване на лекарство без основателна причина, може да бъде опасно. Ние всички сме
обречени. Продължават да въвеждат нови възможности за комуникация в много устройства и
ние дори не знаем за тях. Сега имате GPS, който е допълнителна антена, заедно с антената, която
вече има в телефона Ви. Въпросът е, че това не е само антена, но е и трансмитер, и става опасно
да държите устройството до тялото си.

СЛ – О, Господи, това беше много просветляващо. Какви невероятни познания имате за това. Ние
наистина сме били в неведение и наистина имаме нужда да знаем много повече за това, какво
се случва с нас в резултат на тези опасни електромагнитни полета. За тези, които слушат това за
първи път - как могат да си закупят D-Fuze?

ДИ – Stemtech притежава изключителните права за разпространение на това устройство чрез
директен маркетинг. Единственото място, откъдето можете да го получите D-Fuze, е Стемтек.
Никой друг няма право да го продава, ние подписахме това споразумение със Стемтек. Няма
друго място освен чрез Стемтек.

СЛ – За всеки, който слуша това за първи път, Вие трябва да се свържете с Независим Бизнес
Партньор на Стемтек. За бизнес партньорите на Стемтек – вярвам, че ще се съгласите, че това е
най-невероятният разговор. Д-р Игор, благодаря Ви много за това, че отделихте време да
говорите с нас. Сигурен съм, че ще имаме възможност да разговаряме отново в близко бъдеще,
сега наистина съм признателен за времето, което отделихте, за да се включите в разговора.

ДИ – Благодаря Ви.
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