
  2019  יוגה מאלה קורס מורי יוגה שנה ב’ 
מסכים, טכנולוגיה והשפעתם על שדה האנרגיה שלנו

הכנה מעשי:
 שעות לתעד מגע שלי עם הטלפון. מתי נגעתי בו ולמה.24במשך 

לסווג מגע בטלפון לפי:
מעשי )שלחתי הודעה לאמא שאני מאחרת(.1
(חברים הורים גורם לתחושת שייכות ואהבה)תקשורת חיובית  .2
רכילותי )פייסבוק אינסטגרם(.3
לימודי )חיפשתי מידע על המתיישבים הראשונים ביבשת דרום אמריקה(.4
.מחשבה על הטלפון ללא כל מטרה.5
?(מה הרגשתי. כאילו מעצמה החליקה על הטלפון בכיס, פתאום היד שלי)ללא כל סיבה הידועה לי .6

הכנה : וידאו 
והמנגנון הפסיכולוגי המעורב בהתמכרות.בקשר להתמכרות ילדים ובני נוער למסכים. .1

https://vimeo.com/203753283
סרטון קצר באתר: "למה חשוב כל כך לא להיות עם הטלפון כשאתם עם הילדים".2

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
אחד מהסרטונים על היפנוזה: .3

1.Is hypnosis Fake
2.I cant be hypnotized

דיון בכיתה:
מי ראה איזה סרטון, מה היו התרשמויות?.1
מה זוכרים בקשר לתרגיל שנתי עם מעקב אחרי הרגלי טלפון.2
האם נראה לכם שיש קשר בין סרטוני היפנוזה לחלק מההתנהגות עם הטלפון.3

חזרה על נושאים מלפני שנה:

 !!18^10מאז ועד היום היא עלתה פי  קרינת המקרוגל היחידה שהגיע לכדור הארץ הייתה מהחלל החיצון. 1940עד 

לעבור על גרף עצמה קרינה סלולרית – 
 )מיליווט למ"ר(mW/m2 1000התקן האמריקאי )שלפיו נקבעת רמת הקרינה של הטלפונים בעולם( של 

 מיליווט למ”ר!1אינו הגיוני ביחס לממצאים המראים על [גיעה בתאי זרע ב 

קרינה חודרת יותר למוח של ילד•

 כמסרטן אפשרי. 2011נכללה ב •

(NTP כמסרטן ודאי במכרסמים )7.2018הוכרזה השנה •

 מחזורי רבייה ברמת קרינה שהיא אלפית מהתקן5 לאחר   עכברים הפכו עקרים•

חרדתיים ובעלי הפרעות קשב לאחר חשיפה של טלפון מעל לכלוב   עכברים הפכו לבעלי זכרון לקוי•

 נמצא השפעה מכריעה אצל מי שמחזיקים טלפון ליד אבני הכתר.  פוריות גברים  במחקר על •

 של נבדקים ערים וישנים בניסוי רנדומלי בעלי סמיות כפולה  השפע על גלי מוח  נמצאה •

https://vimeo.com/203753283
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


בין הסימפטומים:

בעיות זכרון, ריכוז.1

ירידה ביכולת פתרון בעיות.2

שיווי משקל, ורטיגו.3

לחץ בחזה.4

דכאון חרדה, כעס.5

עייפות שינה לקויה.6

כאבי ראש..7

התכונה המהפנטת של הטכנולוגיה – 

למה אנחנו כל הזמן רוצים את הטלפון?.1

למה ילדים לפני שהם זוחלים רוצים את הטלפון?.2

פטנטים רשומים הנותנים הצצה אל תוך המטריקס

  US 6,506,148 B2  לדוגמא פטנט מס 

 במסמכי הפטנט היא במיוחד חושפנית לגבי יכולת זו:35פסקה מס. 

“monitors can emit electromagnetic field pulses that excite a sensory resonance in a nearby Subject, 
through image pulses that are So weak as to be Subliminal. This is unfortunate Since it opens a way for 



mischievous application of the invention, whereby people are exposed unknowingly to manipulation of their
nervous Systems for Someone else’s purposes. Such application would be unethical and is of course not 
advocated. It is mentioned here in order to alert the public to the possibility of covert abuse that may occur
while being online, or while watching TV” 

מדוע אנחנו הולכים למסך כשאנו עצובים או כועסים, ומדוע זה מרגיע אותנו כל כך?•

מה ראינו בסרטון של ההיפנוזה?•

מסכים משפיעים על התודעה שלנו כמו מהפנט מקצוען. עובר למצב מתאים ביותר לקליטה של חומר חדש•
ישירות לתת מודע.

הטכנולוגיה שמבוססת על היכולת שלנו להתהפנט ולספוג מידע וסוגסטיות באופן תת הכרתי החלה להירשם•
!60במשרד פטנטים בארה"ב בשנות ה – 

מתוך הרצאה של ד"ר ניקולס קרדרס:

שינוי במוח אצל ילדים שנחשפו הרבה למסך: האונה הקדמית מתכווצת!.1
פגיעה ביכולת שלנו לדמיין.2
פגיעה בהיווצרות מיילין.3
 לא לפני.14 מתאים לאחר התפתחות אונה קדמית גיל !100%עליית דופמין ב .4
ילדים צעירים מגיבים בכעס כשמדבילים אותם בגלל אפקט של גמילה מסם..5
 דקות בגלל שלב ההתפתחות של המוח שלו.20 לשחק מיינד קרפט רק 8אין אפשרות לילד בן .6
הטיפול להתמכרות הוא הימנעות! אין כאן אפשרות כזו!.7
פעילות טובה עם טכנולוגיה, באילו גילאים הוא המליץ? )כתה ד שעה בשבוע(.8
Mood dis-regulative disorderחדש בספר ההפרעות הדי.ס.אם: .9

מה אתם יודעים על:

1.5G

2.AI

3.HDTV

רובוטיזציה של הילדים על ידי תכנות של הניורונים מגיל צעיר..4

מה קורה לשדה האנרגטי שלנו?.5

  (  2019-20   )בחוברת   100  פתרונות קרינה סלולרית להתייחס לדף 

פעולה אנרגטית: אמירת לא!


