RAZISKAVA

Tachyon aqua
INŠTITUT BION
INŠTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKO IN NOVO
BIOLOGIJO

• Ugotoviti biofizikalne in biološke učinke
tahionske vode:
Ali ima voda vpliv na človekovo biopolje?
biopolje
Ali ima voda splošne biološke učinke (biološki
senzorji)?
Ali so učinki opazni na lastnostih vode same (test
s prostovoljci)?

Biopolje v organizmih vzpostavlja povezavo med
molekulskimi in nadmolekulskimi procesi‐
ORGANIZACIJA‐RAZPOREJANJE SIL V TELESU (CELICI→kar
vpliva na telo),
ki usmerja biološke procese:
(npr. v celici poteka vsako sekundo več kot 100 000
kemijskih reakcij, ki jih biopolje usmerja in vodi,
vodi tako da ne
pride do nobene napake, kajti napaka pomeni motnjo v
samem delovanju celice, motnje v celici →bolezen).
Zunanje pa se človekovo biopolje kaže kot AURA.

http://www.s12.si/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=63

1. Tachyon aqua (testiranje z digitalno
elektrofotografijo) je glede na druge vode
(kontrolne vode):
‐ Informacijsko bogatejša in bolj urejena.
urejena
‐ Ima bolj izrazito biopolje kot kontrolne vode.
vode
2. Senzorična analiza‐vidik uporabnika vode.
vode
Prostovoljci so zaznali:
‐ razliko v okusu vode,
‐ zaznali so pozitiven energijski vpliv vode
(poživlja, vitalizira in/ali daje energijo).

3.Kontrola na biološki senzor:
Poskus z vrtno krešo-zalivanje kreše s
tahionsko vodo in kontrolnimi vodami.
Tachyon aqua je glede na druge vode:
imela bistveno boljši odziv na biološki
senzor=tahionska voda je imela učinek na
biološko polje-visoko statistično značilen
vpliv.

4.Glede učinka vode v telesu‐dogajanje biopolja v
telesu‐(po metodi EMADEL):
‐ učinek tahionske vode se pokaže postopoma:
deloma že po 7 minutah po pitju vode, učinek se
še bolj poveča po 15 minutah.
‐ Pod vplivom tahionske vode se biopolje v telesu
zgosti ter ustvari zaščitni vpliv in da človeku več
energije.

• Na podlagi raziskave na inštitutu BION je
dokazano, da tahionska voda ugodno vpliva
na človekovo biopolje in s tem na človekove
celice in na splošno počutje (poživlja,
vitalizira in daje energijo).

REZULTAT RAZISKAVE

Zlat certifikat
CERTIFIKAT RAZRED I.
se podeli testiranemu izdelku:

TACHYON AQUA
za doseženih nad devetdeset odstotkov (90%)
najvišje možne ocene kakovosti biopolja

• Certifikatno listino in/ali znak KAKOVOSTI
BIOPOLJA lahko pridobi tisti, ki predhodno
pridobi pozitivno poročilo o testiranju
izdelka,
izdelka za katero se predvideva, da vpliva
na kakovost biopolja ljudi neposredno ali
posredno.
posredno

• Certifikat je legitimno potrdilo na področju izdelkov
in snovi s subtilnim (t.j. informacijskim oziroma
vibracijskim) učinkom na ljudi ali druge organizme;
pogoj zanj je dobrodejnost delovanja.
• Pri veliki večini testiranj za pridobitev certifikata
sodelujejo tudi prostovoljci, ki uporabljajo testirane
izdelke in izpolnjujejo posebne vprašalnike. Tako
dobimo informacijo o testiranem izdelku z vidika
uporabnika.

Sistem ocenjevanja za certifikat:
• Vsako testiranje izdelka/snovi vključuje najširšo možno
kombinacijo ustreznih raziskovalnih metod. Rezultati
posamezne metode potem služijo za konkretno testno
oceno. Procedura testiranj je določena za vsak
izdelek/snov posebej in je načrtovana vnaprej.
• Pridobljeni rezultati v okviru posamezne testne ocene
so ovrednoteni v skladu s sistemom od ena (1) do pet
(5), seštevek posameznih testnih ocen pa predstavlja
skupen rezultat. Certifikati se podeljujejo glede na
dosežene vrednosti slednjega.

• CERTIFIKAT RAZRED I. (Zlat certifikat)
 se podeli testiranemu izdelku ob doseženih devetdesetih
odstotkih (90%) najvišje možne ocene kakovosti biopolja.
• CERTIFIKAT RAZRED II. (Srebrn certifikat)
 pridobi testirani izdelek, ki dosega petinsedemdeset
odstotkov (75%) možne ocene kakovosti biopolja.
• CERTIFIKAT RAZRED III. (Bronast certifikat)
 pridobi testirani izdelek, katerega skupna vsota točk doseže
šestdeset odstotkov (60%) možne ocene kakovosti biopolja.
 Certifikat se podeljuje samo za posamezen testiran izdelek
in ne velja za podobne izdelke istega ali drugih
proizvajalcev.

Status certifikata:
• Certifikat poleg imena in ocene kakovosti testiranega
biopolja vsebuje še letnico certifikatnega standarda, po
katerem je bil izdelek testiran in ocenjen.
• Ob pridobitvi certifikata dobi vsak naročnik posebno
poročilo, ki vsebuje matematično in opisno analizo ter
sintezo rezultatov.
• Poleg samega certifikata, ki ima tako vsebinsko kot
oblikovno visok status, dobi tudi pravico do uporabe
logotipa kakovost biopolja,
biopolja ki ga lahko aplicira na
prospekte, nalepke, našitke ipd.

ZLATI CERTIFIKAT ZA KAKOVOST BIOPOLJA

