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Okulary fulerenowe
Technologia kwantowa
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Energia i informacja
WSZYSTKO JEST ENERGIĄ I INFORMACJĄ. WSZYSTKO CO WIDZIMY, SŁYSZYMY, 

SMAKUJEMY I CZUJEMY, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKO, CZEGO DOTYKAMY, SKŁADA SIĘ 
Z FAL O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH, DRGAJĄCYCH Z RÓŻNYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI

Nawet makroskopowe obiekty fizyczne (masa) stanowią bez wyjątku zaledwie skupiska energii, gdy 

rozbije się je na cząstki kwantowe. Nasz mózg i układy naszego organizmu są jak translator (prze-

kaźnik informacji) potrafiący przekładać te częstotliwości na to, co postrzegamy jako naszą fizyczną 

rzeczywistość (masę i energię). 



Światło
Światło stanowi ostateczną formę każdej energii elektromagnetycznej. Światło cechuje dualizm  

korpuskularno-falowy, co zostało zdefiniowane przez mechanikę kwantową. Cecha ta jest wspólna 

dla wszystkich głównych składników natury.
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Światło Hiperzharmonizowane 
Światło słoneczne ulega rozproszeniu i harmonizacji w czasie lecz nie w przestrzeni. Gdy promień 

światła słonecznego wchodzi w interakcję z innowacyjnymi i opatentowanymi soczewkami Hyper  

LightWear - fulerenowym generatorem stworzonym przez Bioptron - ulega ono harmonizacji zarów-

no w czasie, jak i w przestrzeni, zgodnie z ciągiem Fibonacciego i staje się światłem super zharmoni-

zowanym, rozchodzącym się w postaci toroidu Tesli. 

Słoneczniki również rosną zgodnie z ciągiem Fibonacciego, co pozwala im obracać się w pogoni  

za fotonami uwięzionymi w rozproszonym świetle, zawierającymi spolaryzowane płaszczyzny  

zarówno elektrycznych, jak i magnetycznych komponentów światła. Światło uporządkowane w ten 

sposób cechuje taka sama symetria z jaką ułożone są nasiona słonecznika, co pozwala optymalizować 

zbiór energii.



Fuleren C60 to cząsteczka składająca się z 60 atomów węgla ułożonych  

w figurę geometryczną o nazwie dwudziestościan ścięty, mającą 12 ścian  

w formie pięciokątów foremnych oraz 20 ścian w formie sześciokątów fo-

remnych, gdzie żadne dwa spośród pięciokątów nie mają wspólnej krawę-

dzi ponieważ taka sytuacja mogłaby zdestabilizować całą strukturę. Fule-

ren jest jedyną cząsteczką pojedynczego pierwiastka tworzącą kształt 

sferycznej klatki. Jest to też najbardziej masywny i złożony obiekt, w któ-

rym zaobserwowano dualizm korpuskularno-falowy. C60 wykazuje taki 

sam kwantowy dualizm korpuskularno-falowy, jak fotony światła (może 

zachowywać się jak fala elektromagnetyczna, lub jak cząstka). Jest wyjąt-

kowo stabilny i odporny na radioaktywność oraz korozję chemiczną. Bar-

dzo chętnie przyjmuje elektrony, jednak nie ma oporów przed ich uwalnia-

niem.

Struktura Fulerenu C60 nadaje mu szczególne właści-

wości energetyczne. Jego pięciokąty generują pro-

cesy harmoniczne, a struktura sześciokąta zapewnia 

perfekcję. Leonardo da Vinci uważał, że taka figura 

geometryczna posiada boskie proporcje - złoty po-

dział.

Fuleren C60
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Organizm człowieka
Niemal 75% ciała człowieka – biocząsteczki, biostruktury oraz niektóre bioprocesy – również jest 

zorganizowane zgodnie z ciągiem Fibonacciego. Prawa rządzące jego stanami energetycznymi (ener-

gią elektroniczną, wibracyjną i rotacyjną) również podlegają tym samym zasadom



Interakcje między światłem hiperzharmonizowanym, 
a organizmem człowieka
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W trakcie procesu samorozpoznawania, światło hiperzharmonizowane wchodzi w interakcje z sa-

mopodobnymi biocząsteczkami, biostrukturami oraz bioprocesami, co może zainicjować odzyski-

wanie jego zaburzonej symetrii. W wyniku tego procesu można zasadnie oczekiwać, że światło hi-

perzharmonizowane może wpłynąć na fale mózgowe, klatrynę (wysoce złożone białko w synapsach 

komórek nerwowych odpowiedzialnych za synchronizację aktywności neuroprzekaźników naszego 

układu nerwowego w czasie i przestrzeni) oraz wyspecjalizowane komórki oka, które potrzebują jak 

największej ilości energii potrzebnej do widzenia w nocy.

komunikacja

C60 = Toroid Tesli HPL = biostruktury
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Hyper LightWear
W wyniku ewolucji przystosowaliśmy się do rozproszonego światła słonecznego, zawierającego wy-

sokoenergetyczne promieniowanie UV oraz wysokoenergetyczne światło widzialne (nazywane świa-

tłem niebiesko-fioletowym, o długości fali od 380 do 450 nm), dzięki czemu byliśmy zawsze czujni  

i gotowi do ucieczki lub ataku, żyjąc w permanentnym stresie.
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Nie udało nam się jeszcze przystosować do warunków współczesnych, w których nie jest konieczna 

ciągła ostrożność i ciągle pozostajemy w dużym stresie, który musimy teraz redukować technologicz-

nie, eliminując szkodliwą wysokoenergetyczną część widma światła.

Obecnie opracowaliśmy metodę przekształcania światła w postać bardziej korzystną dla naszego or-

ganizmu. W oparciu o naszą opatentowaną technologię oraz wstępne, pilotażowe badania naukowe 

zalecamy noszenie soczewek Hyper LightWear jako substytutu okularów przeciwsłonecznych na po-

trzeby blokowania promieniowania UV oraz wysokoenergetycznego niebieskiego światła słoneczne-

go, jak również w celu uzyskania efektu relaksacji, polepszenia procesów decyzyjnych oraz ochrony 

przed szkodliwą częścią światła niebiesko-fioletowego emitowanego przez ekrany LCD i LED (jako 

substytut okularów blokujących światło niebieskie).

Gdy sztuczne, białe światło z oświetlania LED lub urządzeń mobilnych i komputerów z ekranami LED 

przechodzi przez soczewki Hyper LightWear, jego widmo ulega przesunięciu z dala od szkodliwych 

zakresów promieniowania UV i światła niebiesko-fioletowego, a jednocześnie staje się hiperzhar-

monizowane. Widmo światła po przejściu przez soczewki Hyper LightWear odpowiada dokładnie 

widmu, na które wrażliwe jest oko.



Badania naukowe 
Badanie pilotażowe aktywności EEG mózgu wykazało, że okulary wyposażone w soczewki Hyper 

LightWear polepszały aktywność mózgu w tylnej części kory zakrętu obręczy, co wskazywało na po-

prawę w interakcjach międzyregionalnych powiązanych z koordynacją informacji wizualnych, uwa-

gą, określaniem pozycji ciała w środowisku, odrzucaniem nieistotnych informacji oraz optymalizacją 

procesów decyzyjnych, prowadząc tym samym do zwiększenia szybkości centralnego przetwarzania 

informacji. Dlatego też w porównaniu do okularów z filtrem monochromatycznym (przydymionym, 

kontrolnym), skupiono się na procesach decyzyjnych, a nie na przetwarzaniu obrazu. Przyszłe bada-

nia skupią się na możliwości uzyskania szybszych reakcji u kierowców.

W innym badaniu wykazano, że występują znaczne różnice w aktywności ludzkiego mózgu gdy jest 

on pod wpływem światła hiperzharmonizowanego. Z racji tego, że typowe sieci cechują oscylacje  

o niskiej częstotliwości, różnice w aktywności mózgu w zakresach delta i teta wskazują na zmiany  

w aktywności typowych sieci pod wpływem fulerenu. Zmniejszona aktywność w zakresie alfa  

w prawej przedniej strefie sugeruje zwiększenie synchronizacji międzyregionalnej, z zaangażowaniem  

informacji figuratywnych w procesie myślenia wewnętrznego. Zwiększona aktywność w zakresie del-

ta w obszarze skroniowym świadczy o aktywacji procesów modelowania symbolicznego przyszłości,  

a także zmniejsza aktywność w tylnym obszarze skroniowym, np. zmniejsza się skupienie na proce-

sach wewnętrznych, takich jak rozluźnienie. Zwiększona aktywność w zakresie teta w tylnej korze 

pojedynczej wskazuje na zwiększenie intensywności procesów introspektywnego, emocjonalnego 

doświadczania zdarzeń z przeszłości.
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Rozwój w przyszłości 
Najnowsze badania pokazują, że „stymulacja” grafenem (pojedynczą warstwą atomów węgla) może 

zabijać selektywnie komórki nowotworowe, bez uszkadzania zdrowych. W tym aspekcie fuleren, 

będący trójwymiarową wersją grafenu, posiada takie same właściwości elektryczne, a jednocześnie 

przekazuje także informacje o symetrii, mogące zapewniać dodatkowe korzyści zaburzonym komór-

kom.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wiedzieli, że grafen może przekształcać światło w elek-

tryczność i zastanawiali się, czy taka elektryczność jest w stanie stymulować ludzkie komórki. Grafen 

jest ekstremalnie wrażliwy na światło (1000 razy bardziej niż tradycyjne kamery cyfrowe i smartfony) 

i po wielu eksperymentach z użyciem różnych natężeń światła, Alex Savchenko wraz ze swoim zespo-

łem odkrył, że komórki faktycznie mogą być stymulowane za pomocą optycznej stymulacji grafenem.

Potencjalnie przełomowym odkryciem jest zdolność grafenu do uśmiercania komórek nowotworo-

wych bez uszkadzania pobliskich zdrowych komórek. Elektryczny potencjał spoczynkowy komórek 

nowotworowych jest zazwyczaj niższy niż zdrowych komórek, co oznacza, że wystarczy o wiele mniej 

stymulacji elektrycznej, aby otworzyć ich kanały jonowe, a jeśli pozostaną one otwarte wystarczają-

co długo, śmiertelny napływ jonów będzie w stanie doprowadzić do ich zniszczenia.



WARSTWY HYPER LIGHTWEAR

POWŁOKA 
HYDROFOBOWA 
I OLEOFOBOWA

ułatwia czyszczenie (po 
jednej stronie)

POWŁOKA  
JONOWA

osiem warstw zmniejsza 
odbicia do wartości poniżej 

1%, zapewniając lepszą 
widoczność 

(po obu stronach)

POWŁOKA  
TWARDA

ochrona przed 
zarysowaniami 

(po obu stronach)

FULEREN

(po obu stronach)

SOCZEWKA

SOCZEWKA
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www.shop.zepter.com




