BIOGLASS, AIR
DAN
KESEHATAN
Product knowledge
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(Marieb dan Hoehn, 2007)
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Sirkulasi

air

membantu

menjaga

keseimbangan di bumi dan di dalam organisme
biologis.

Dalam

organisme

hidup,

air

memberikan nutrisi dan oksigen serta melakukan
proses pembuangan limbah metabolik (M.S.
Jhon, 2002).
Seperti yang kita ketahui 60-70% dari tubuh

manusia dewasa mengandung air. 90% dari darah
adalah air dan 75% dari jaringan otot adalah air.
Oleh karena itu untuk tetap hidup, manusia harus

minum 1-3 liter air setiap harinya. Jumlah air di
dalam tubuh manusia; idealnya, adalah 60% di
dalam sel (intraseluler) (M.S. Jhon, 2002).
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Di alam, gerakan air merupakan indikator energi dan kemurnian. Air

yang bergerak umumnya lebih baik daripada air yang tergenang atau yang diam
yang biasanya ditemukan di waduk atau yang berasal dari sumber-sumber air
PDAM. Air yang bergerak akan menangkap dan menyimpan oksigen lebih
banyak, sehingga bagus untuk sumber energi (M.S. Jhon, 2002). Hal ini sama
seperti aquarium yang dipasangkan alat untuk memutar air didalamnya agar ikan-

ikan didalamnya tetap hidup karena mendapat oksigen yang cukup.
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Berdasarkan penelitian terdahulu air memiliki 3 fase yaitu padat, cair,
dan gas. Setelah sekian lama terpaku pada penelitian ini akhirnya Dr. Pollack

mencetuskan hasil penelitian terbarunya didalam bukunya “Cells, Gels, and the
engines of life” pada tahun 2001. Pada buku ini dituliskan tentang adanya fase

baru didalam perubahan wujud air sehingga ada 4 fase air: yaitu padat, kristal,
cair, dan gas (Pollack, 2001).
Fase baru yang disebut kristal inilah yang kita sebut sebagai air hexagonal

pada saat ini.
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BERBAGAI BENTUK KRISTAL AIR

(Pollack, 2001)

(Emoto Masaru, 2004)
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Dr. Masaru Emoto
•
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Gerald H. Pollack
•
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PENELITIAN
• Banyak penelitian yang menyatakan bahwa air hexagonal

mampu membuat kualitas hidup menjadi lebih baik.
• Berikut beberapa penelitian dan penjelasan mengapa air
hexagonal mampu memperbaiki kualitas hidup seseorang:
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A. MENJAGA KESEHATAN DAN MENCEGAH PENYAKIT
Air hexagonal memiliki nilai pH basa (7,8 - 8,6), sel-sel tubuh memiliki pH basa. Hal ini
menyebabkan air hexagonal dapat bergerak lebih mudah masuk ke dalam sel. Pergerakan
yang lebih mudah karena tegangan permukaan air yang rendah ini, menyebabkan banyak
nutrisi dan protein yang terlarut didalam air dan terhantar masuk ke dalam sel dan
membuang zat sisa.

Proses tersebut membantu meningkatkan imunitas tubuh, serta
berkontribusi dalam meningkatkan dan menjaga stamina tubuh karena
banyaknya oksigen yang terlarut didalam air mampu memberikan energi
yang lebih banyak.
Meminum air hexagonal membantu kita untuk mencapai hidup yang lebih sehat dan terbebas
dari penyakit (M.J. Pangman, 2007).
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B. MENCEGAH PENUAAN
Semakin muda seseorang maka semakin tinggi jumlah air yang mengalir di seluruh tubuh

dan semakin cepat sirkulasinya. Seorang bayi memiliki jumlah dan sirkulasi air yang paling banyak
dan paling cepat. Selain itu juga memiliki sistem metabolisme yang paling aktif.
Semakin tua seseorang maka jumlah air dalam tubuhnya semakin menurun oleh sebab itu

maka tubuhnya akan semakin lemas dan tidak bertenaga. Intracellular water (air didalam sel) akan
berkurang dan menyebabkan semua fungsi organ tubuh akan menurun dan pada saat yang
sama rasa haus akan menurun karena dorongan tubuh untuk penambahan jumlah cairan tubuh itu

sudah berkurang. Akibat dari semua ini adalah metabolisme tubuhnya akan menurun, energi
semakin menurun dan aktivitas sehari-hari menjadi terhambat bahkan akan gampang untuk
terserang penyakit.

Apabila kita melihat pada perspektif ini, maka jumlah dan sirkulasi air dapat menjadi penanda
seberapa sehat dan mudanya seseorang (M.J. Pangman, 2007).
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C. SEL DARAH TIDAK MENGGUMPAL KARENA TERHIDRASI SEMPURNA
Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan Stefan Schoeman* didalam buku yang

ditulis oleh M.J. Pangman. Dari foto tersebut dapat dilihat bahwa setelah 10 menit
mengkonsumsi air hexagonal darah tidak lagi menggumpal, sehingga aliran darah
menjadi lebih lancar.
SEBELUM

(M.J. Pangman, 2007)

SESUDAH
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D. MENCEGAH DIABETES

Tubuh kita terdiri dari 85% air didalam selnya. Air merupakan salah satu sumber
energi utama. Ketika tubuh kekurangan air, otak akan memanggil sumber energi lain,
yaitu gula. Gula dipanggil dari dalam tempat cadangan utk keluar. Sehingga kadar gula
yg mengalir dalam darah akan meningkat.
Oleh sebab itu Dr. Z.Y. Wang dari institute teknologi New Jersey hidrasi yang
sempurna untuk tubuh adalah hal yang penting bagi penderita diabetes melitus .
Penelitian terakhir bagi penderita diabetes melitus yang mengkonsumsi air
hexagonal menunjukkan terjadinya penurunan gula darah dalam 4 minggu. Gula
darah yang sering naik turun juga akan berujung kepada penyakit diabetes (M.J.
Pangman, 2007).
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E. MENCEGAH HIPERTENSI

Hipertensi ini erat kaitannya dengan kekurangan air didalam sel tubuh. Jumlah normal
kandungan air didalam sel darah adalah 80-85% dan ketika sel tubuh sudah terhidrasi

sempurna maka kandungan air dapat mencapai angka 94%.
Pada saat tubuh kurang mengkonsumsi air maka jumlah kandungan air didalam
sel darah akan berkurang(<80%) dan hal ini dapat menyebabkan tekanan darah

seseorang menjadi naik atau yang biasa kita sebut hipertensi.
Penggunaan air hexagonal sangat penting dalam proses pencegahan kasus hipertensi
ini. karena air hexagonal mampu menghidrasi sempurna sel ( 80-85% bahan 94%) darah
seseorang (M.J. Pangman, 2007).
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F. MENCEGAH KOLESTEROL

Ketika tambah tua seseorang cenderung jarang minum air karena rasa haus untuk minum
air akan menurun. Ini merupakan proses normal dari proses penuaan. Ketika jumlah air
berkurang, sel tubuh akan menyimpan kolesterol di lipid bi-layer dari sebuah membran untuk
melindungi sel tersebut dari kekurangan air.
Mengapa ini ada hubungannya dengan jumlah kolesterol yang menumpuk di pembuluh
darah arteri? Berdasarkan penelitian Dr. Batmanghelidj, kurangnya jumlah air yang
dikonsumsi menyebabkan penumpukan sisa makanan didalam darah sehingga darah akan
menjadi lebih kental.
Penumpukan sisa makanan ini juga menyebabkan darah menjadi asam, darah
yang bersifat asam tidak hanya memicu jumlah produksi kolesterol. Ini juga menyebabkan
abrasi/ pengikisan pembuluh darah arteri, akibat arteri yang terkikis maka kolesterol akan
menutupi bagian rusak dari dinding arteri tersebut. Oleh sebab itu akan banyak terdapat
plak pada dinding arteri, salah satu akibatnya yang paling fatal adalah penyumbatan
pembuluh darah.
Solusi terbaik untuk mengatasi ini adalah dengan meningkatkan jumlah konsumsi air
(M.J. Pangman, 2007).
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BERIKUT BEBERAPA CONTOH PERCOBAAN SEDERHANA :
Gambar A

Gambar B

Gambar A

Gamabr B

Biji kedelai yang
direndam air
biasa

Biji kedelai yang
direndam air
hexagonal

Biji kedelai yang
direndam air
biasa

Biji kedelai yang
direndam air
hexagonal

Smirnov Igor, 2003
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Bibit tomat yang
disirami air
hexagonal

Bibit tomat yang
disirami air biasa

Bibit parsley yang
disirami air
hexagonal

Bibit parsley yang
disirami air biasa

Smirnov Igor, 2003
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Produk yang bisa membantu menghasilkan air hexagonal
??????

BIOGLASS MGI
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1. MENGUBAH AIR BIASA MENJADI AIR HEXAGONAL
Air memiliki rumus molekul H2O dan menurut penelitian Dr. M.S. Jhon, 2002 tidak ada air di penjuru
dunia manapun yang hanya memiliki 1 molekul air. Air pasti terdiri lebih dari 1 molekul. Namun bentuk
molekulnya berbeda-beda, ada yang berikatan hanya 2 molekul, 3 molekul, dst. Ia pun mengatakan untuk
menjadi stabil dan baik untuk dikonsumsi maka air harus memiliki 6 molekul yang saling berikatan.
6 molekul air (H2O) yang saling berikatan itu disebut sebagai air hexagonal.
a) Mengapa tubuh kita membutuhkan air hexagonal ?

Bentuk molekul air yang berubah menjadi hexagonal ini membuat ikatan air menjadi lebih rapat
(honeycomb structure), kandungan oksigen semakin meningkat, bersifat lebih basa (alkali), ukuran
partikel air menjadi lebih kecil, dan tegangan permukaan air menjadi lebih kecil. Menyebabkan air
akan menjadi lebih mudah untuk melarutkan sesuatu dan menembus masuk ke dalam sebuah sel
(M.S. Jhon, 2002). Sehingga dapat dikatakan sel tubuh kita akan mendapat makanan secara
sempurna (M.S. Jhon, 2002). Air hexagonal memiliki nilai pH basa (7,8 - 8,6).
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Honeycomb structure
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AIR HEXAGONAL

TERHIDRASI PENUH
Karena ukuran molekul air kecil-kecil
MUDAH menembus masuk sel

AIR BIASA

TERHIDRASI SEBAGIAN
Karena ukuran molekul air tidak beraturan
(ada yang besar dan ada yang kecil) hanya yang
kecil saja yang masuk, yg besar tidak bisa masuk.
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Lanjutan No.1 …
b) Mengapa memilih bioglass?
Secara berkesinambungan mineral-mineral didalam bioglass dapat menghasilkan
sifat Tarik menarik didalam air. Sifat ini dapat membantu mempercepat
pembentukan struktur air. Karena adanya gaya tarik menarik antar molekul di dalam air.
Gaya tarik menarik ini akan terus terjadi hingga mencapai titik stabilnya yaitu 6 molekul air

yang saling berikatan (hexagonal water) (M.S. Jhon, 2002; Smirnov Igor, 2003). Beberapa
penelitian menyatakan bahwa, medan magnet mampu meningkatkan pembentukan air
hexagonal hingga mencapai 80% yang sudah dibuktikan dengan simulasi komputer (M.S.

Jhon, 2002).
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Lanjutan No.1 …
Selain itu juga penelitian menemukan bahwa
“GERAKAN

VORTEX”

dapat

membantu

pembentukan air hexagonal (M.J. Pangman, 2007).

Gerakan vortex ini merupakan suatu energi
paksaan/ tekanan yang diberikan agar terjadinya
pembentukan air hexagonal lebih cepat. Tekanan ini

tentunya menimbulkan energi yang lebih besar,
energi yang lebih besar ini pun akhirnya tersimpan
didalam “honeycomb structure” si air hexagonal.

Sehingga penting untuk kita mengalirkan air pada
bioglass untuk mendapatkan energy yg maksimal.
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2. MEMANCARKAN ENERGI SKALAR, FAR INFRARED (FIR), dan ION NEGATIF
Energi skalar adalah hasil dari konvergensi dua gelombang atau frekuensi
elektromagnetik identik yang datang dari dua arah yang berlawanan. Perlambatan
gerakan bebas dari kedua gelombang identik ini membuat gelombangnya menjadi

stasioner. Konsentrasi dari energi berasal dari resonansi proses coupling dari kedua
frekuensi elektromagnetik. Gelombang skalar dan gelombang elektromagnetik ini bisa
terjadi karena dibuat oleh manusia maupun terbentuk alami (Romerlito C. Macalinao,

2010).

Sederhananya ketika dari kiri ada energi skalar dan dari kanan ada
energi radiasi, dll. Kedua energi yang berlawanan ini akan
bertabrakan sehingga saling memperlambat penghantaran energi
masing-masing.
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•

FIR atau yang biasa disebut Inframerah banyak diimplementasikan

pada alat kesehatan. Inframerah yang dipancarkan memberikan efek panas
pada tubuh terutama pada permukaan kulit yang terpapar secara langsung. Efek
terapi diataranya menghilangkan rasa sakit, meningkatkan sirkulasi darah,
mengurangi dan menghilangkan ketegangan otot, dan meningkatkan efek

viskoelatik jaringan kolagen (Nurcipto dan Gandha, 2017).
•

Ion negatif merupakan hasil dari proses pengisian sebuah partikel

molekul secara alami dengan mentransfer elektron ke lapisan luar.

Berdasarkan penelitian udara segar di pedesaan yang cocok untuk tidur dan
hidup sehat berkisar 1000-5000 ion/cc, udara yang menyehatkan seperti di
pegunungan berkisar 5000+ ion/cc (Chandrasa, 2018).
26

Lanjutan No.2…
b) Mengapa tubuh kita membutuhkan energi skalar, FIR, dan ion negatif?
Didalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat nyaman dengan adanya
teknologi seperti handphone, laptop, komputer, dan alat elektronik lainnya. Dengan
semakin

banyaknya

penggunaan

alat

elektronik

ini

maka

kontaminasi

elektromagnetik (radiasi EMF) disekitar kita akan semakin bertambah dan siap
membombardir tubuh kita sehingga besar kemungkinan mempengaruhi sel-sel
didalam tubuh. Sudah banyak penelitian sains yang membuktikan bahayanya
terpapar oleh radiasi EMF, yaitu : leukemia, kanker otak, kanker payudara,

alzheimer, parkinson. Efeknya terhadap DNA, mutasi dan inisiasi kanker, imun
tubuh menurun, lebih mudah terserang alergi (Romerlito C. Macalinao, 2010).
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Energi skalar ini dapat membantu kita untuk meminimalkan efeknya yang berbahaya

karena adanya perlambatan gelombang energi radiasi yang dapat dilakukan oleh energi
skalar (Romerlito C. Macalinao, 2010).
FIR mampu

memberikan efek terapi diataranya menghilangkan rasa sakit,

meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi dan menghilangkan ketegangan otot, dan
meningkatkan efek viskoelatik jaringan kolagen (Nurcipto dan Gandha, 2017).
Ion negatif mampu membuat tubuh menjadi terasa lebih segar dan menyehatkan, karena
berdasarkan penelitian udara segar di pedesaan yang cocok untuk tidur dan hidup sehat
memiliki ion negatif berkisar 1000-5000 ion/cc, udara yang menyehatkan seperti di

pegunungan berkisar 5000+ ion/cc (Chandrasa, 2018).
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c) Mengapa memilih bioglass ?
Karena bioglass dapat memancarkan energi skalar, Far InfraRed (FIR), dan ion
negatif yang sangat besar, berkisar antara 2000-6000 ion/cc.
Berdasarkan penelitian udara segar di pedesaan yang cocok untuk tidur dan hidup sehat

berkisar 1000-5000 ion/cc, udara yang menyehatkan seperti di pegunungan berkisar 5000+ ion/cc
(Chandrasa, 2018) dan kita tidak perlu pergi ke pedesaan maupun ke pegunungan untuk
mendapatkan ion negative hanya perlu bioglass.
Untuk mendapatkan ion negatif cukup menngunakan bioglass saja tanpa bersusah payah.
Penelitian ilmiah terbaru dalam tabelnya yang berjudul “Natural Healing Indication” jumlah ion
yang baik untuk mencegah penyakit berkisar 5000-10000 ion/cc, dan untuk reaksi biologis dan
perawatan kesehatan 1000-10000 ion/cc (Lazzerini, Orlando, dan De Pra, 2018).
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Negative ions

Positive ions

Active cell

Cell
Damaged

Active metabolism

Weak metabolism

IONIC IMBALANCE
Weak alkaline pH
Reduction
Elimination of lactic acid
Anti-aging effect
Increase immunity
Increase natural healing power

Acidified pH
Oxidization
Cramped Shoulder
Broken/ Wrinkle skin
Excessive sensitivity to the cold
Arterial sclerosis

Illness
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PENELITIAN BIOGLASS
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Beberapa penelitian sederhana yang kami coba lakukan sendiri

Sayur tampak lebih
segar setelah
direndam selama 30
menit didalam air
bio VORTEX.
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Percobaan selama 5 hari
pertumbuhan kacang hijau
menjadi lebih cepat dan sehat
pada wadah yang disiram air
bioglass dan BIOGLASS VORTEX
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Percobaan selama 7 hari
Air mineral = batangnya tidak kuat
Air bioglass = batangnya lebih kuat
Air biovortex = batangnya lebih kuat
dan tumbuh lebih tinggi
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Percobaan selama 7 hari
Air mineral = tumbuh akar
Air bioglass = tumbuh beberapa tunas
Air biovortex = lebih banyak tunas yang tumbuh
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PENELITIAN “MASARU EMOTO” TERHADAP AIR BIOGLASS
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Bentuk Kristal air bioglass yang
difoto oleh
Office Masaru Emoto LLC

Kristal air bioglass yang
difoto oleh tim Masaru
Emoto memiliki bentuk
hexagonal
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PENELITIAN BIOGLASS
TERBARU
Test Protocol No. 19/04
Product under Test : Bioglass
“BIOVORTEX”

5/4/2020
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5/4/2020
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INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC
European EPC (GDV) Centre
• Test institute
• Test Method

• Test Water
• Test Location
• Test result
5/4/2020

: Institute of electrophotonic siegfriedstrasse 204
10365 Berlin // Germany
: Measurement of the human body, water anf space
states with the EPC Camera and the EPC
“ECOTESTER” (Production: Biotechprogress, Ltd.,
Russia). All the tests were carried out double blind
with placebo.
: Tap water
: Rooms of the test institute
: The product has an energetically influence on human
body, water and space states
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EPC Camera and the EPC “ECOTESTER”

5/4/2020
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Test of the influence of biovortex on human
body state
• Measurement procedure
The procedure was tested on 10 apparently healthy persons (subjects) of different
age and gender. Every measurement was attended with a placebo. The measured
subject and the operator of EPC-Camera did not know about it. During the tests the
subjects wore the product close to the body. It were measured the EPC-Grammes
with and without filter. The changes of the EPC-Parameters “glow area”. “energy of
glowing” and “activation coefficient” were analyzed.

Prosedur ini diuji pada 10 orang sehat (subyek) dari berbagai usia dan jenis kelamin.
Setiap pengukuran dibandingkan dengan plasebo. Subjek yang diukur dan operator
EPC-Camera tidak mengetahuinya. Selama pengujian, subjek meletakkan produk
dekat dengan tubuh. Diukur dengan EPC-Grammes dengan dan tanpa filter.
Perubahan dari “glow area” pada EPC-Parameter. “energy of glowing” dan
5/4/2020“activation coefficient” dianalisis.
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Lanjutan…
• The “glow area”, “energy of glowing” directly correlates with the human body bio energy. The positive
influence of the test product on the human body state is represented in the increasing of the bio
energy for healthy tired person with stress. On healthy relaxed person with optimal initial bio energy
the energy products have a neglected weak influence on the quantity, but a positive influence on the
quality of the energy: left-right symmetry and homogeneity of glowing. In case of an abnormal high
energy, for example inflammatory, the products reduce the body energy in the direction of optimal
body energy.
“glow area”, “energy of glowing” secara langsung berkorelasi dengan energi bio tubuh manusia.
Pengaruh positif dari produk uji pada keadaan tubuh manusia diwakili dalam peningkatan energi bio
untuk orang yang sehat namun lelah dengan stres. Pada orang yang sehat dan rileks dengan energi
bio awal yang optimal, produk-produk energi memiliki pengaruh lemah yang diabaikan pada
kuantitas, tetapi pengaruh positif pada kualitas energi: simetri kiri-kanan dan homogenitas cahaya.
Dalam hal energi tinggi yang tidak normal, misalnya peradangan, produk mengurangi energi tubuh ke
arah energi tubuh yang optimal.
5/4/2020
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Lanjutan…
• The EPC –Parameter “activation coefficient” correlates with the physiological
stress of person. The positively harmonizing influence of the test product is
represented in the decreasing of the stress level (“activation coefficient”) for
healthy person and increasing of the “activation coefficient” for the people with
inflammatory state.
EPC –Papa parameter “activation coefficient” berkorelasi dengan stres fisiologis
seseorang. Pengaruh harmonisasi positif dari produk tes diwakili dengan penurunan
tingkat stres (“activation coefficient”) untuk orang sehat dan peningkatan “activation
coefficient” untuk orang-orang dengan keadaan inflamasi (radang).

5/4/2020
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Subjects
• 4 subjects male 30 to 62 years old
• 6 subjects female 32 to 59 years old

5/4/2020

1.

Female

59

2.

Male

49

3.

Male

62

4.

Male

30

5.

Female

36

6.

Female

31

7.

Female

42

8.

Female

34

9.

Male

50

10.

Female

32
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Result:
• Area of glowing (without filter) – differences 9.44%
• Area of glowing (filter) – 6.83%
• Energy of glowing (without filter) – differences 8.9%
• Energy of glowing (filter) – differences 4%
• Activation coefficient (stress level) – reduce 21%

5/4/2020
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Test of the influence of biovortex on water
states
• Measurement procedure and photograph procedurs
For the test was used tap water. Water was filled in two clean glasses and stands for two hours without
influence on the laboratory table. The glasses was covered with a sheet of paper. For the estimation of
changing of water states under the influence of the Biovortex it was measured the “glowing” of the test or
placebo water drop filled in syringe. The measurement was carried out with EPC (GDV) – parameter of
measurement was “Energy of glowing”. The energizing and harmonizing influence responses to the increasing
of this parameter.

Prosedur pengukuran dan prosedur memotret
Untuk tes digunakan air keran. Air diisi kedalam dua gelas bersih dan didiamkan diatas meja
laboratorium selama dua jam tanpa pengaruh luar. Kedua gelas tersebut ditutupi dengan selembar
kertas. Untuk estimasi perubahan keadaan air di bawah pengaruh Biovortex, yang diukur adalah
“glowing” dari percobaan tersebut atau dari setetes air plasebo yang diisi kedalam jarum suntik.
Pengukuran dilakukan dengan EPC (GDV). Parameter pengukuran adalah “Energy of glowing”. Respon
Energizing dan harmonizing mempengaruhi peningkatan parameter ini.
5/4/2020
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• In the beginning the initial water state was measured from noth galsses. Then the test
product was placed in its original package under one glass and a package without a
product was placed under the placebo water glass. The measurement were repeated
after 60 min and 120 min of influences. It was noted the average value (4x40-160 pulse)
of four measurements for one point of water state. All data of test water was normalized
to initial states of test water and all placebo data to initial state placebo. It was calculated
the average after 4 tests.
Keadaan awal air diukur dari noth galsses. Kemudian produk uji ditempatkan dalam paket aslinya lalu
diletakkan di bawah satu gelas dan paket tanpa produk ditempatkan di bawah satu gelas air lainnya
(placebo). Pengukuran diulang setelah 60 menit dan 120 menit. Tercatat nilai rata-rata (4x40-160
pulse) dari empat pengukuran untuk satu titik keadaan air. Semua data air uji dinormalisasi ke
keadaan awal dan semua data plasebo ke keadaan awal plasebo. Hasil ini dihitung berdasarkan ratarata 4 kali uji.

5/4/2020
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Result:

Time/water

Placebo

Test

Difference

0 min

1

1

0

60 min

0.9783

1.0350

5.67%

120 min

0.9862

1.0575

7.13%

After 120 min difference between Biovortex influenced test water and placebo water: 7.13%
Setelah 120 min perbedaan antara air hasil pengaruh Biovortex dan air placebo: 7.13%
5/4/2020
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Test of the influence of biovortex on space
• Measurement procedure
For the measurement of the influences of the biovortex on space
states were used the EPC-ECOTESTER with sensor-antenna
“Sputnik”. The signal from the antenna correlates with the state of
spaces around the antenna and was documentes as the EPCparameter “energy of glowing” of the metal cylinder.
Prosedur pengukuran
Untuk pengukuran pengaruh biovortex pada kondisi ruang digunakan EPCECOTESTER dengan antena sensor "Sputnik“. Sinyal dari antena berkorelasi dengan
keadaan ruang di sekitar antena dan didokumentasikan sebagai parameter EPC
“energy of glowing” dari silinder logam.
5/4/2020
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Lanjutan…
If the space around the antenna is in good harmonically state. The signal of antenna is higher. The states of
space is in a permanent changing because of different influences: day, month and year dynamic, the
influence of different electromagnetic fields, geoactive zones, etc.
Jika ruang di sekitar antena dalam keadaan harmonis yang baik. Sinyal antena lebih tinggi. Keadaan ruang selalu akan
mengalami perubahan karena pengaruh yang berbeda: dinamika hari, bulan dan tahun, pengaruh medan
elektromagnetik yang berbeda, zona geoaktif, dll.

The test took place in the laboratory room of the institute. During the tests the positions of the devices,
antenna and the influence product were always the same. The test product was placed in a distance of 30
cm from the antenna after 60 min. It was carried out simultaneously test in two rooms with one device in
each room. One room-placebo measurements, another-test. Nobody was in the rooms during the
influences. Were measured and registered one pulse/ min 5 hour long. Were calculate the average signal of
60 pulse every hour of measurements. The signal normed to first hour average value was comparison.
Tes berlangsung di ruang laboratorium institut. Selama pengujian posisi perangkat, antena dan produk yang
mempengaruhi selalu sama. Produk uji ditempatkan pada jarak 30 cm dari antena setelah 60 menit. Penguajian ini
dilakukan secara bersamaan di dua ruang berbeda dengan satu perangkat di masing-masing ruang. Pengukuran efek
placebo dilakukan di ruang yang berbeda. Tidak ada orang di ruang selama pengujian. Diukur dan terdaftar dengan
satu pulse/ min, 5 jam. Kami menghitung sinyal rata-rata pada 60 pulse. Pengukuran dilakuakan setiap jam. Nilai ratarata5/4/2020
pada jam pertama digunakan sebagai perbandingan.
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Result
• The normalized antenna signal data average after two test

Time of influences

0 min

60 min

120 min

180 min

240 min

Placebo

1

0.999

1.008

0.996

0.900

Test

1

1.036

1.071

1.069

1.062

3.7%

6.25%

7.33%

7.23%

Difference

• After 4 hours of biovortex influences on space difference between test signal and
placebo average after two tests – 7.23%
• Nilai rata-rata 2 uji setelah 4 jam biovortex diletakkan didalam ruang untuk
mempengaruhi ruangan antara sinyal dan placebo – 7.23%
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Conclusion
differences between test and placebo
•
•

•
•
•

•
•
Finally, the conclusion is Biovortex has an energetic positively regulating and harmonizing influence on
the human body, water and space not just placebo effect (suggestion).

Akhirnya, kesimpulannya adalah Biovortex memiliki pengaruh positif mengatur dan
menyelaraskan energi pada tubuh manusia, air dan ruang (lingkungan)
bukan sekedar efek plasebo (sugesti)
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CARA PENGGUNAAN BIOGLASS
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Dalam organisme hidup, air memberikan nutrisi dan oksigen ke dalam sel serta
melakukan proses pembuangan limbah metabolik (M.S. Jhon, 2002)

Air yang mengalir lebih banyak kandungan oksigen dan lebih berenergi

Air yang bentuk molekulnya stabil adalah air hexagonal (6 molekul)

KESIMPULAN

Air hexagonal dengan ukuran yang sama (6 molekul) dan stabil mudah masuk
menembus sel (sehingga nutrisi dan oksigen untuk sel tercukupi)

Gunakan bioglass untuk mendapatkan air hexagonal
Sehingga bisa membantu meningkatkan
IMUNITAS TUBUH, dan STAMINA TUBUH (M.J. Pangman, 2007)
Bioglass memiliki pengaruh positif mengatur dan menyelaraskan energi pada tubuh
manusia, air dan ruang (lingkungan), bukan sekedar efek plasebo (sugesti) 58

