
Počátkem léta 2017 se do firmy Z-Technology s. r. o. dosta-
la první informace, že je nějaká brněnská „plazma“ a že 
nás její výrobci veřejně pomlouvají na svých internetových 
stránkách. S  překvapením jsme zjistili, že je to pravda. 

Shodou okolností můj dávný kamarád, který tento přístroj právě 
zakoupil, mi ho na několik dnů zapůjčil. Takže jsme se tedy na 
převratný přístroj zvaný Sanoplasma podívali podrobněji. 

Možná je to osud, možná něco jiného, ale nemyslím, že tento 
článek bude pro Rifetech s. r. o. (výrobce Sanoplasmy) „hodný za-
rámování“. Nikdo z naší firmy Z-Technology s. r. o., ani já osobně, 
v době zveřejnění „Důležitých upozornění“ výše uvedenou firmou, 
o  této firmě a  jejím výrobku v  podstatě nic nevěděl, přístrojem 
s názvem SANOPLASMA jsme se nijak podrobně nezabývali. To je 
minulost. Nyní ho známe dopodrobna a tyto informace si rozhod-
ně nemůžeme nechávat pro sebe. Desítky telefonátů od našich 
zákazníků a terapeutů, osobní dotazy – proč s tím něco neděláte? 
… trpělivé vysvětlování… Pracujeme, i když to na veřejnosti není 
znát. Jen pro zajímavost… celé pro nás zcela zbytečné měření 
a zjišťování parametrů přístroje, jakých jsou na světovém trhu de-
sítky a není ničím výjimečný, stálo naši firmu cca 90 000 Kč. Tyto 
peníze mohly jít do finančně nesmírně náročného výzkumu probí-
hajícího v současné době na dvou zahraničních pracovištích. 

Posuďte sami fakta, která jsme v průběhu dvou měsíců zjistili 
a která nyní míří k veřejnosti také díky časopisu NR. Tyto infor-
mace samozřejmě zveřejníme i  na našem webu www.zapper.cz 
a necháme přeložit do několika jazyků.

Na webové stránce firmy Rifetech s. r. o. – www.rifetechnology.
cz (držitel domény Martin Rymeš) se na začátku července 2017 
objevil velký nápis s tímto zněním:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Nenechme se zmást lživými výroky nekalé konkurence Z-
-Technology s.r.o.

Z několika zdrojů se k nám dostala nemilá informace, že kon-
kurenční firma Z-Technology s.r.o. lživě pomlouvá náš přístroj 
Sanoplasma. Majitel firmy Pavel Eiselt bez jakéhokoliv důkazu 
označuje Sanoplasmu za podvodný přístroj, který vypadá jako 
„plazma“, ale ve skutečnosti nic nevyzařuje a je nefunkční. Velice 
rád používá přirovnání, že auto bez motoru vás nikam nedoveze. 
Zdůrazňujeme, že pan Eiselt NIKDY neměl náš přístroj k dispozi-
ci, tudíž jsou veškerá jeho vyjádření o Sanoplasmě zcestná a lži-
vá. Jedná se o nekalou konkurenci a snahu poškodit naši firmu. 
Považujeme za nezbytné se k  těmto pomluvám vyjádřit nejen  

z důvodu ochrany dobrého jména naší společnosti, ale především 
proto, abychom uvedli na pravou míru dezinformace sloužící 
k manipulaci laické veřejnosti.

Budeme komentovat jen některá tato slova. Na fotografii níže 
vidíte, že pan Pavel Eiselt tento přístroj k dispozici měl. Takže již 
„veškerá“ vyjádření o  tomto přístroji „zcestná a  lživá“ rozhodně 
nebudou. O  „nekalé konkurenci“ firmy Rifetech bychom mohli 
hodně diskutovat… Oslovujeme tedy tímto „laickou veřejnost“, jak 
je uváděno. Posuďte sami, jak a kdo manipuluje veřejností, která 
věří tomu, co výrobce píše a prohlašuje o svých přístrojích. Kdyby 
se jednalo o mixér nebo vysavač, tak by to bylo sice na pováže-
nou, ale nikoho by to asi výrazně neohrožovalo. Ale pokud se jed-
ná (jak sama firma Rifetech uvádí ve svých materiálech) o zařízení 
„sloužící k bezkontaktní likvidaci mikroorganismů“, je to, co jsme 
zjistili, na pováženou.

Nyní další část důležitých upozornění zveřejněných firmou Rife-
tech.

Pan Eiselt arogantně prezentuje své přístroje jako nejlepší na 
světě, ale tato samochvála bohužel není ničím podložena. Ale 
to přece vůbec nevadí. Vždyť bohatě stačí zneužít jistý „časopis“ 
k propagaci vlastních produktů, neustále opakovat, že naše pří-
stroje jsou prostě nejlepší a všichni ostatní jsou podvodníci, kte-
rým jde jen o peníze. Co je psáno, to je dáno. Trefná slova od fir-
my, která prodává nejpředraženější plazmový generátor na světě 
Athon 7. No jistě, vždyť je nejlepší na světě… Vyšší cena nezname-
ná vždy vyšší kvalitu!

Rife. Tech?

Pavel Eiselt s přístrojem Sanoplasma 

Vážení čtenáři, žijeme v době, která je přesycena poměrně snadno dohledatelnými a zjistitelnými 
informacemi, ale stále se najdou lidé, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou hlupáci. Přečtěte si, prosím, 
pozorně tento článek, abyste věděli, co je v roce 2017 možné. Omlouváme se za přílišné rozepisová-
ní tohoto „případu“ a také možná za množství technických dat. Vzhledem k prostředí, které zde nyní 

panuje, berte prosím ale tento článek i jako materiál pro budoucnost. Na náš trh se totiž chystají další 
„převratné a lepší výrobky“. Podobnost s tím, který budeme popisovat zde? Možná ano, možná ne. Fre-
kvenční terapie jsou totiž zdrojem zisku pro mnoho lidí, kteří svými neznalostmi a prapodivnými „pří-
stroji založenými na biorezonanci“ vnášejí do celé této oblasti zmatky, následně budící nedůvěru jak 

klientů, tak i odborné veřejnosti. Ne každý přístroj, který svítí a produkuje tzv. „frekvence“, funguje tak, 
jak je žádoucí, a ne každý výrobce zná principy nezbytné k tomu, aby jeho přístroj plnil daný účel. 

text a foto: Pavel Eiselt, Z-Technology s.r.o.
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Pan Eiselt netvrdí, ani netvrdil, že „ostatní jsou podvodníci“. Pan 
Eiselt ale zná se svým týmem odborníků (kteří znají detailně dílo 
Dr. R. R. Rifa) poměrně dopodrobna současný světový trh, a to, co 
se tedy nyní nabízí v  téhle oblasti. Pan Eiselt tedy nic „arogant-
ně“ neprezentuje, pouze popisuje faktický stav, který i nyní trvá. 
Komerční, a  tedy sériově vyráběné přístroje nabízené firmou Z-
-Technology s.r.o. jsou světová špička a tento fakt nezmění výle-
vy brněnské firmičky, která navíc, dle zveřejňovaných informací, 
dané problematice patrně ne zcela rozumí. 

Slovním spojením „stačí zneužít jistý „časopis“ je míněna samo-
zřejmě Nová Regena. Tento časopis není zneužíván, ale je naopak 
jednou z možností, jak mj. varovat veřejnost před praktikami růz-
ných firem… 

Vyjádření firmy Rifetech k přístroji Athon 7 je tak legrační, že 
ukazuje na naprostou neznalost této problematiky. Athon 7 je 
PRAVÝ Rife. Není to přístroj napodobující původní Rifeho přístroje 
(většinou jen vzhledem a „plazmou“ v trubici). Je to původní Rife- 
ho přístroj. Proto je také jeho cena velice vzdálena tomu, co se 
nyní celosvětově nabízí. Postavit něco takového totiž není vůbec 
jednoduché. Pojďme ale dále:

Vývoji naší Sanoplasmy předcházela několikaletá práce s mno-
ha konkurenčními přístroji zahraniční výroby. V průběhu pěti let 
nám prošlo pod rukama několik tisíc klientů (netuším, kolik let 
praxe měl pan Eiselt, než vyrobil „zázračné“ RPZ 14). Nejlepší vý-
sledky jsme měli s přístrojem TrueRife z USA, který je na trhu mno-
hem déle než RPZ 14 a je ve světě mnohem známější. Při určování 
charakteristik Sanoplasmy jsme se inspirovali právě tímto přístro-
jem. Naším cílem bylo dosáhnout srovnatelných hodnot účinného 
elektrického pole, což se nám podařilo. Sanoplasma ve skuteč-
nosti TrueRife převyšuje ve frekvenčním rozsahu téměř 100x!!! 
Při sestavování Sanoplasmy jsme také mysleli na potenciálně 
nebezpečné vyšší harmonické frekvence, které mohou zasahovat 
až do pásma tzv. vysokofrekvenčního záření. Naše Sanoplasma 
obsahuje speciální filtry, které tento „elektrosmog“ eliminují na 
minimum..

Ano, několikaletá práce dokonce s našimi přístroji. Rodina Ry-
mešova, která stojí za vznikem rodinné firmy Rifetech s. r. o. s námi 
opravdu dlouho a poměrně úspěšně spolupracovala. 

Firma Rifetech netuší, kolik let praxe měl pan Eiselt, než vyrobil 
„zázračné“ RPZ 14. Pan Eiselt nebyl, není a nebude terapeut ani 
jakýkoliv poradce. Přesto v  tomto oboru pracoval dlouho před 
„terapeutickou“ praxí rodiny Rymešovy a mnoho let před vznikem 
„firmy" Rifetech.  

Pan Eiselt ani nikdo z firmy Z-Technology s. r. o. netvrdí, ani ne-
tvrdil, že je RPZ 14 zázračné. 

Nejlepší výsledky jsme měli s přístrojem TrueRife z USA, který je 
na trhu mnohem déle než RPZ 14 a je ve světě mnohem známější.

Jaké zkušenosti, to už ale autor tohoto textu neuvádí. Je to zce-
la účelové tvrzení, které není zcela ničím podloženo a přístroje 
„TrueRife“ v ČR zná snad jen tato rodinná firma. S firmou TrueRife 
jsme navázali kontakt několik let před uvedením RPZ 14 na trh, 
kupovali jsme tam i první trubici pro naše pokusy. Jejich přístro-
je nás ale ničím výjimečným nezaujaly. Takových přístrojů je po 
světě mnoho.

Slova: „Naším cílem bylo dosáhnout srovnatelných hodnot účin-
ného elektrického pole, což se nám podařilo,“ jsou velmi vtipná. 
Elektrické pole a jeho „síla“ bude probrána detailněji dále v textu. 
Toto je asi nejvíce matoucí tvrzení, které firma Rifetech s. r. o. uvá-
dí, a to buď z naprosté neznalosti problematiky, anebo z předpo-
kládané naivity a neznalosti potenciálních zákazníků. Možná ale 
také zcela cíleně. Každopádně se jí mást své klienty a zákazníky 
dařilo a asi i daří, a nebýt jejich „smělých“ prohlášení směřova-
ných k firmě Z-Technology a mé osobě, asi by na to nikdo nepřišel. 
Čtenáři, znáš to pořekadlo o jámě a tom, kdo jí jinému kopá?

Při sestavování Sanoplasmy jsme také mysleli na potenciálně 
nebezpečné vyšší harmonické frekvence, které mohou zasahovat 
až do pásma tzv. vysokofrekvenčního záření. Naše Sanoplasma 
obsahuje speciální filtry, které tento „elektrosmog“ eliminují na 
minimum…

Vyšší harmonické frekvence byly u přístroje Sanoplasma namě-
řeny. Při nastavení „funkčního generátoru“ (jak firma Rifetech ho-
nosně nazývá laciný čínský generátor frekvencí Spooky/Duch/ za 
115 USD/cca 2 600 Kč) na 800 kHz připojený k Sanoplasmě, jsme 
naměřili násobky těchto frekvencí (harmonické) na 1,6 MHz, na 
2,4 MHz a 3,2 MHz, dále jsme neměřili.

Otiskujeme zde i  další informace, které se nacházejí 
(10. 11. 2017) na veřejně dostupných prezentacích této firmy. Stojí 
totiž za to, abyste o nich měli přehled:

Nový plazmový generátor 2 v 1
Jedná se o efektivní metodu bezkontaktní likvidace patogenních 
mikroorganismů (bakterie, viry, plísně, paraziti) přenosem přes-
ných frekvencí, kterou R. R. Rife vyvinul již ve 30. letech 20. století. 
Součástí Sanoplasmy je biofeedback sloužící k detekci přesných 
rezonančních frekvencí.

Vysoká intenzita účinného elektrického pole
Po zjištění přesných frekvencí patogenních mikroorganismů násle-
duje jejich cílená likvidace Sanoplasmou. Každý mikroorganismus 
je charakterizován určitou frekvencí. Pokud tuto frekvenci vyšle-
me, vyvoláme rezonanci a následnou destrukci patogenů.

Přístroj Sanoplasma v sobě integruje frekvenční skener, pomocí 
kterého naměříte účinné rezonanční frekvence, a plazmový gene-
rátor určený k následné bezkontaktní likvidaci patogenů (bakte-
rie, viry, plísně, paraziti).

Směle si dovolujeme tvrdit, že v současnosti Sanoplasma patří 
k nejlepším přístrojům svého druhu.

Intenzita elektrického pole 1000 V/m
Vysoká intenzita elektrického pole zajišťuje efektivitu.

Nejsilnější, a  tedy i  nejúčinnější elektrické pole v  porovnání 
s  několika konkurenčními přístroji. Výrobce tvrdící, že přístroj 
účinkuje do vzdálenosti 10 a více m, mystifikuje. Je třeba rozlišo-
vat dosah a účinnost. Intenzita účinného elektrického pole vzdá-
leností od přístroje rapidně klesá!

2v1 – kombinace plazmového generátoru a skeneru za bezkon-
kurenčně nízkou cenu.

Upozorňujeme, že všechny plazmové generátory fungující na 
nosné frekvenci vyšší než 1 MHz mohou být podle Dr. Huldy Clar-
kové potenciálně nebezpečné. Tyto frekvence totiž (podle jejího 
zjištění) zasahují do frekvenčního pásma lidských buněk. 

Krátce jen k některým těmto perlám. Sanoplasma tzv. „2 v 1“ za 
cenu 107 000 Kč se skládá z:
•  čínského generátoru frekvencí Spooky (u výrobce za 115 USD)
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•  čínského pulsního klipu na prst s  elektronikou, nazývaný zde 
honosně „Biofeedback“ (u výrobce za 58 USD) 

(tohle vše můžete sami zakoupit na čínském webu www.spooky2.
com a mají tam dokonce ke koupi i „plazmy“)

• zesilovače(!) Sanoplasma – vyráběného pravděpodobně v ČR

• trubice s neonem a propojovacích kabelů

Tedy ono „unikátní“ 2 v 1 je zesilovač Sanoplasma (zesilovač, 
který převádí vstupní frekvenci z čínského generátoru na vysoké 
napětí) s  trubicí plněnou neonem a  čínský generátor frekvencí 
s čínským snímačem srdečního tepu. Fakta, nic víc. Trefný postřeh 
jednoho našeho zahraničního spolupracovníka: Dělat „diagnosti-
ku“ bakterií, parazitů či plísní v organismu na základě srdečního 
tepu může snad jen čínský výrobce nebo člověk zcela neznalý 
problematiky reakcí mikroorganismů v  tkáních na působení EM 
pole…

Intenzita elektrického pole, měřená navíc přímo u plazmové 
trubice, neříká o účinnosti takového přístroje vůbec nic. Pokud 
budete číst dále, můžete sami posoudit, jak výjimečně „silné“ el. 
pole (výrobcem uváděných 1 000 V/m) Sanoplasma má. 

Lidské buňky jsou až v  pásmu 
terahertz (1 THz = 1012 Hz)… ve vší 
úctě k Huldě Clarkové – zde se vel-
mi mýlila. Žádné MHz frekvence, 
jak upozorňují „odborníci“ z  Rife-
tech, tedy potencionálně nebez-
pečné nejsou. Současné rozdělení 
frekvenčního pásma pro lidskou 
činnost působí v  pásmech kHz 
až GHz. EM pole působící na živou 
tkáň ale musí dosahovat určitého 
specifického výkonu a  expoziční 
dávky, aby se dosahovalo požado-
vaných efektů popisovaných dr. Rif-
em a Huldou Clarkovou. 

Zde jsou poznatky z našich měření přístroje Sanoplasma, která 
probíhala ve dvou na sobě nezávislých pracovištích a v jedné stát-
ní zkušební laboratoři.

V Sanoplasmě není žádná nosná frekvence. Je to pouhý zesilo-
vač, který zesílí kladné obdélníkové signály do trubice od 1 kHz 

do 900 kHz. V nejvyšších pásmech ale signál značně oslabuje pa-
razitní kapacitance.

Výstupní signál je čistý, 50% poměr střídy mezi 1 a 0 o konstant-
ním relativně malém výkonu v řádu cca 20 W.

RPZ 14 funguje na zcela jiném principu, a to na krátkých impul-
zech, ve kterých pulzní výkon dosahuje několika tisíců wattů, cca 
7 kW. (Podobný princip funguje u meteoradarů, ale ty jsou ještě 
silnější.) Vzhledem k  velmi krátkým impulzům je u  RPZ 14 pro-
blém s měřením elektrického pole na dálku, protože běžné měřicí 
přístroje měří efektivní neboli průměrný výkon, nejlépe měřitelný 
u 50% střídy, ale s krátkými pulzy to nedokážou. (Tohle je velmi 
důležité! Jak vidíte, není plazma jako „plazma“, i  když se hoře-
ní plynu ve výbojce na pohled zdá stejné nebo podobné. Pulzy, 
které produkují jednotlivé „plazmové“ přístroje, se velmi výrazně 
liší, což laik – klient – opravdu nepozná, a mnoho výrobců toho 
zneužívá a mnozí „výrobci“ o tom vůbec nevědí…  )

Prezentovaný „detektor“ frekvencí je obyčejný snímač rychlosti 
tepu srdce, zde jako externí samostatné zařízení spojené s počíta-
čem vyhodnocujícím odchylky v rychlosti tepu, které údajně mají 
být způsobeny zásahem do frekvence nějakého patogenu. Systé-
mová smyčka tedy reaguje na zpoždění nebo zrychlení následu-
jícího stahu srdce, program si zapamatuje, jaká byla frekvence, 
když se projeví změna rytmu nad určitou nastavitelnou hranici.

Sestava je potenciálně nebezpečná. Pokud totiž měří „bio-
feedback“ snímačem rychlosti srdečního tepu umístěným na prst 
člověka elektricky vodivým propojením s PC napojeným na Sano-
plasmu, v případě možného proražení optočlenů pravděpodobně 
dojde u snímaného člověka k zásahu vysokým napětím přes USB 
v PC. Předpokládáme, že na čínský snímač srdečního rytmu a ge-
nerátor Spooky také existují české bezpečnostní certifikáty, jinak 
tu hrozí velký průšvih ze strany státního dozoru. Propojit čínské 
věci s elektrickým přístrojem, kde je vysoké napětí pomocí PC je 
více než odvážné. Mělo by to být zcela jistě mnohem lépe galva-
nicky odděleno, pokud měří člověka s vodivým spojením s  jeho 
prstem. Pokud to mají takhle schváleno, tedy jako celistvý systém 
měření a  následné terapie, je to v  pořádku, ale pokud ne, je to 
velmi závažné.

Zdířky určené pro vysoké napětí pro lampu na Sanoplasmě jsou 
zcela nevyhovující. Nevíme, jak tohle mohlo projít zkušebnou.

Firma Rifetech: „Působení na lidskou buňku je dále eliminová-
no speciálními filtry, které omezují vyšší harmonické frekvence.“

Naše zjištění: Filtry tam možná nějaké mají, ale frekvence 
v řádu MHz z toho přístroje normálně jdou. 

Intenzita elmag. pole – naším měřením jsme zjistili něco kolem 
90 V/m – ale byl to jen výpočet.

Zde vidíte obrázek, kterým firma Rifetech na svém FB dokazu-
je, že intenzita elektrického pole je dostatečně silná (1282 V/m), 
takže není potřebná tzv. nosná frekvence. Totéž tvrdí o  síle el. 
pole přístroje Sanoplasma na svém webu. Je to úsměvné, ale ob-
chodně vynalézavé.

www.e-regena.cz  |   19  



Pole je obecně elektromagnetické. V  rozsahu 0–30 MHz pře-
vládá magnetická složka, nad 30 MHz převládá elektrická složka. 
Pokud jde o popis pole, je to tedy nepřesné. Měřit jen elektrickou 
složku ale lze. Samostatná el. složka ale nic neříká o  účinnosti 
nebo neúčinnosti přístroje. Raymond Rife používal ale co? RF – 
tedy Radiofrekvenci. Speciálně upravený RF signál. RF je u Sano-
plasmy velmi nízká.

Zakoupili jsme tedy stejný přístroj (Extech), kterým tuto hod-
notu Rifetech s. r. o. u Sanoplasmy prezentuje, a nestačili jsme se 
divit. Podívejte se, jak dopadla naše měření:

Měřené hodnoty u trubice velmi kolísají. V tomto místě, jak vidíte 
na obrázku, je el. pole nejsilnější – alespoň podle tohoto měřicí-
ho přístroje (1702 V/m ).

Když však stejný přístroj posunete o 10 cm dál od trubice, je to 
najednou jen 84 V/m.

A když je to 20 cm, tak už je na měřicím přístroji jen 42 V/m.

Ale i v těsné blízkosti trubice Sanoplasmy lze měřit stejným pří-
strojem zcela jiné hodnoty, například 171 V/m zde. Takže, co udě-
lala firma Rifetech? Nastavila a vyfotila tento měřicí přístroj tak, 
aby to vyhovovalo tomu, co mělo následovat? A co následovalo?

„Sanoplasma generuje dostatečně intenzivní pole, které samo 
o sobě zajišťuje penetraci i bez použití potencionálně nebezpeč-
ných nosných frekvencí.“ 1 000 V/m!

Představa, že někdo přiloží měřicí přístroj pouze k  jedinému 
místu trubice a tím měření skončí, je legrační. To uvádíme proto, 
kdyby firma Rifetech začala nyní tvrdit, že tato fakta neznala a že 
měřili jen u  jednoho místa plazmové trubice. To žádný člověk, 
který má určité zkušenosti s měřením, neudělá.

Celé se to zdálo divné a jediný závěr, který mohl být relevantní 
a  platný, bylo přístroj nechat změřit v  certifikované laboratoři, 
kde bude výsledek jasný. Když firma Rifetech prezentuje uvedené 
hodnoty, je nutno se na věc podívat certifikovanými měřicími pří-
stroji a schválenými postupy státní zkušební laboratoře.

Přístroj Sanoplasma jsme tedy odvezli do EZÚ – Elektrotech-
nického zkušebního ústavu, s. p., a zadali měření intenzity elmag. 
pole přímo u  trubice. Výsledek? Intenzita elektromagnetického 
pole přímo u trubice přístroje Sanoplasma – max. 98 V/m.
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2.

Závěry z výše uvedených zjištěných skutečností, si udělejte sami.

Ještě jedna poznámka. Na facebookovém profilu „Sano-
plasma“ oznámil „kdosi“ 27. září 2017 nový web – www.plaz-
ma-zapper.cz (vlastníkem domény plazma-zapper.cz je dle 
www.nic.cz od 11. 7. 2017 Lukáš Rymeš), kde byl přímý proklik 
na videa – na kanál youtube s  názvem Sanoplasma. Co my-
slíte, že tam bylo? Byly na něm ukradené filmy. Jeden o životě 
a díle R. Raymonda Rifa – jehož copyright vlastní Z-Technology 
s. r. o. (z filmu byl „kýmsi“ odstraněn úvod, kde je jasně uvedeno, 
že autorská práva tohoto filmu pro ČR a  SR jsou ve vlastnictví 
Z-Technology s. r. o., a tento film byl i přílohou na DVD časopisu 
Nová Regena). Za práva na film jsme autorovi zaplatili poměrně 
velké peníze, nechali ho za další peníze otitulkovat… no a  „ně-
kdo“ si ho takhle zvláštně přisvojil. Druhý film byl o ničení živých 
nádorových buněk Anthonyho Hollanda, do něhož jsme umístili 
české titulky. Právník firmy Rifetech s. r. o. nám ale sdělil, že účet 
na youtube není firmy Rifetech … takže vlastně nevíme, komu 
patřil. Nebýt na něj přímý proklik z webu www.plazma-zapper.cz, 
neměli bychom v rukou opět nic – ale podle českého práva vlast-
ně ani nyní nemáme, takže – a proto to zde uvádíme – pokud tedy 
někdo z čtenářů tuší nebo ví, komu účet s názvem Sanoplasma na 
youtube patřil, uvítáme jakoukoliv informaci.

Úsměvné, že? Youtube na naši informaci o porušování autor-
ských práv tento účet zrušil. 

Na tomto webu www.plazma-zapper.cz je také uvedeno, že 
„Sanoplasma 2v1 Vyrobeno v ČR“ (viz foto). Takže podle všeho se 
čínský Spooky generátor a čínský pulzní klip vyrábí v ČR. Kdo že to 
„manipuluje laickou veřejnost“?

Závěr? Pokud někdo začne bezdůvodně válku, měl by být tři-
krát silnější než ten, na koho útočí. V případě firmy Rifetech, kte-
rá ať už vědomě nebo nevědomě svým zákazníkům nesděluje 
pravdu a deklaruje prapodivné hodnoty svého přístroje, včetně 
nesmyslného účelu používání, je jasná ukázka nezkušenosti 
a neznalosti dané problematiky, která může znamenat mnoho 
problémů pro jakéhokoliv terapeuta. Pokud nám to svítí, tak 
přece máme stejnou „plazmu“ jako ostatní… nebo raději… lepší! 
Tak to ale opravdu není.

EZU certifikáty o měření Sanoplasmy.
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… a  ještě jedna malá poznámka – když půjdete na webové 
stránky www.rife-generator.cz, najdete tam samozřejmě nabíd-
ku na Sanoplasmu. Ale také na „pulsní scanner a  zapper“, což 
je samozřejmě také „Světový unikát“, jak je zde uváděno – za 
19 000 Kč. Je to totiž právě onen „Funkční“ generátor DUCH za 
115 USD a  snímač srdečního tepu DUCH za 58 USD. Tedy do-
hromady za cenu 173 USD, což je 3 840 Kč (kurz 22,20 Kč/USD). 
Vy si však tento světový unikát můžete zakoupit za pouhých 
19 000  Kč. Tomu se říká výdělek. 

Bylo nám to divné, toto opravdu není standardní, a  tak jsme 
poslali na uvedený kontakt dotaz, zda je to cena včetně note-
booku, který je na obrázku. 

Přišla takováto odpověď: 
Dobrý den,! Děkuji za Váš zájem. Cena pulsního scanu je za 

zapper-scanner s příslušenstvím (elektrody, měřič pulsu), škole-
ní. Jakýkoliv počítač nebo notebook musí mít každý svůj vlastní. 
Většina lidí si bere rozšířenou variantu s  lepicími elektrodami 
(dva další dlouhé kábly, deset párů lepicích elektrod), která vy-
jde se vším všudy na 20.500,– žádné další náklady s tím spojené 
nejsou, až po řadě měsíců, když byste intenzivně používal ty le-
picí elektrody, tak se koupí deset párů nových koncovek 300,– 
Kč. Pokud byste si chtěl přístroj prohlédnout a vyzkoušet, mám 
ho samozřejmě v Olomouci, taktéž tu můžete vyzkoušet Sano-
plasmu, kterou tu už teď používáme jako výhradní typ plazmo-
vého generátoru. Zavolejte kdykoliv. 778 727 810

Srdečně zdraví Dagmar Jančová

Závěry si udělejte opět sami…
Dr. Royal Raymond Rife si vysloveně nepřál, aby jeho jméno 

bylo v budoucnosti spojováno s jakoukoli firmou. Zřejmě před-
pokládal, co by se mohlo stát a co se také bohužel stalo. Dnes 
se jakýkoliv výrobce „plazmy“ či frekvenčních generátorů odvo-
lává na výzkumy dr. Rifa, a to i tehdy, pokud nemá téměř žádné 
relevantní informace o jeho práci a principech přístrojů, který-

mi tento génius 20. století 
působil na mikroorgani-
smy. Ono to nyní vypadá 
pro mnoho neznalých lidí 
možná jednoduše – pato-
gen má frekvenci a pokud 
tuto frekvenci vyšleme 
proti patogenu, zničíme 
ho. To je vysvětlení pro ši-
rokou veřejnost a opravdu 
podobným způsobem pří-
stroje dr. Rifa pracovaly. 
Pokud ale nemáte přístroj, 
který generuje vysoce spe-
cifické a účinné pulsy, ne-
máte téměř nic. 

Když jsme tento fakt 
o  přání dr. Rifa zjistili, 
upustili jsme v  roce 2015 
od úmyslu založit firmu 
Rife Technology, která by 
se specializovala pouze 
na plazmové generátory 
Athon 7. Nyní je totiž ka-
ždý přístroj produkující 
„frekvence“, ten „pravý 
Rife“. Je to jak v zoo…

Team  
Z-Technology s.r.o.

22  |  Nová Regena     prosinec 2017/leden 2018



19. 11. 2017 – těsně před odesláním tohoto čísla NR do tisku 
přišel od firmy Rifetech mail mému kamarádovi, který si Sano-
plasmu zakoupil a po našich zjištěních z měření, které jsem mu 
sdělil, ji v zákonné lhůtě 14 dní firmě Rifetech s.r.o. vrátil.

13 dní po převzetí balíku se Sanoplasmou nebyla ze strany 
Rifetech s.r.o  zcela žádná reakce, a  tak poslal firmě textovou 
zprávu, že pokud nebudou do druhého dne peníze na jeho účtu, 
předá vše ČOI. Byla to informační sms. Za hodinu peníze na účet 
někdo vložil. Poté přišel tento mail:

Dobrý den, pane …, 
v příloze vám posíláme opravný daňový doklad na základě Vaše-
ho odstoupení od smlouvy. Vrácenou platbu máte na svém účtu 
v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů, vaše výhružná SMS ohledně 
kontroly z ČOI nebyla opodstatněná. Vyřiďte vašemu kamarádo-
vi Pavlovi, že pokud k nám dorazí jediná kontrola, k němu dorazí 
kontroly ze všech úřadů. 

Přeji pěkný večer,  s pozdravem 
Rymešová Rifetech s.r.o. 

Osobně se držím hesla Nedělej to, co nechceš, aby ti dělali jiní. 
Takže pokud k firmě Rifetech dorazí jakákoliv kontrola, „im-

puls" nepřijde rozhodně od nás. My jsme kontrol na udání v mi-
nulosti absolvovali již opravdu hodně a jsme z nich výrazně po-
učeni.

Vzhledem k tomu, co má firma Rifetech ve svých veřejně do-
stupných prezentacích, se její kontrole ze strany dozorových 
státních orgánů ale divit vůbec nebudeme. Nyní pro mne v pod-
statě vše, co tuto firmu charakterizuje, je celistvá neznalost pro-
blematiky a vyhrožování. Moc pěkné...

Pavel Eiselt
Z-Technology s.r.o.
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