
През януари 2018 година изследвахме и влиянието на 

техногенното излъчване на компютър върху качествата на вода с 

до�авено количество физиологичен разтвор - 0,25% енергитизирана 

под пирамида с пропорции на Хеопсовата пирамида в продължение 

на 1 час.

Защитните PHONE CHIPS на Рейгард отчетливо и трайно 

защитават изложената на вредно влияние вода. Ползата от 

употре�ата им се разпростира от мо�илни и преносими телефонни 

устройства до та�лети, лаптопи, телевизори и стационарни 

компютри.

ЕЗ ЕЛЕКТРОСМОГ 
С PHONE CHIPS НА РЕЙГАРД

ДРАВЕ И В КОЛАТА 
С CAR CHIPS НА РЕЙГАРД
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На 7 и 8 февруари 2018 г. �е проведено изследване по влиянието на 

електромагнитните полета на автомо�ила върху здравето на водача.

Картината на кръвта на шофьора показа силен оксидативен стрес, 
мощна еритроцитна агрегация. Бе отчетено повишено напрежение и 
умора на водача.

Вторият ден �еше изминат същият маршрут, но в колата �яха 
инсталирани защитни устройства - чипове за кола и на ключодържател 
по технологията ,,Рейгард,,.

Резултатите показаха значително по-до�ра картина и динамика на 
кръвта на изследвания. Оценката на шофьора е, че се е чувствал по-
спокоен и е по-�одър при употре�ата на CAR CHIPS.

Първият ден изследването �е проведено с шофрьора след 
изминаването на 30 км про�ег, като на колата не �яха инсталирани 
защитни устройства. 

КРЪВТА НА ВОДАЧА 
�ез CAR CHIPS

КРЪВТА НА ВОДАЧА 
с CAR CHIPS

РЕВИТАЛИЗИРАНА ВОДА

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР БЕЗ ЗАЩИТА

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР СЪС ЗАЩИТА

ВИДИМО ОТСЪСТВИЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ
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Основната цел на проект Съживено място  е постигането на хармонична ®

и здравословна жизнена среда на хората �ез промяна на начина им на живот, 
�ез �ъдещи консумативи и �ез странични негативни влияния. Причината e все 
по-високото техногенно замърсяване на водата, въздуха, храната и 
местоо�итанията на хората, а също и патогенните и неефективни изолации.

Проект Съживено място  е модулен и може да се надгражда. Основан на ®

технологии с повече от 30 години световен и с над 20 години положителен опит 
в България. Технологиите гаран-
тират ползотворно и успешно 
постигане на целите си, �ез 
вреда за никого и с вече дока-
зана и гарантирана повсеместна 
полза.

Без да имат изискване за осъзнатост за начина си на действие, 
технологиите включени в проект Съживено място  - при споделяне на опита от ®

прилагането и при презентирането им - произвеждат полезни резултати във 
всички о�ласти на човешката дейност - от личното и семейно здраве и 
хигиената на ра�отното място, до земеделието, животновъдството и 
индустрията.

Инициатор на проекта е 
изследователят Пламен Аспа-
рухов. За о�ективирането на 
резултатите и ефективността от 
прилагането на технологиите �е 
изнесена презентация пред 
о�щинското ръководство на 
град Лозница, както и прове-
дени отделни експерименти, 
резултатите от които са описани 
по-долу.
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ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ, ЕНЕРГИЗИРАНЕ 

И ЗАЩИТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

О-ТРАЙНИ, ЕНЕРГИЗИРАНИ 
И СВЕЖИ ХРАНИ С ГРАНДЕР

ОВЕЧЕ ОТ ИЗВОРНА ВОДА 
ОТ ЧЕШМАТА С АКВАКАТ

�ез АкваКАТ с АкваКАТ

�ез ТермоКАТ с ТермоКАТ

РАНДЕР И         КВАКАТ
ПОДОБРЯВАТ КРЪВТА

Иван Тодоров - радиестезист и 
експерт по сложни системи

д-р Елена Тодорова - магистър 
фармацевт и магистър по медицина

ВИТАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНА ВОДА С АКВАКАТ

ВИТАЛИЗАЦИЯ НА ТОПЛА ВОДА С ТЕРМОКАТ

Експеримент в кухнята на детската градина в град Лозница -
ноември 2017.

Я�ълката е стояла 14 дни
върху енергизиращата 
положка на Грандер

Видимо загнила е я�ълката 
стояла 14 дни встрани,
върху кухненски плот.

От така направените снимки, се вижда, че студената вода има редица 
механични включвания, различни по кали�ър и форма.

След 30 дни ра�ота на устройството АкваКАТ-М, установихме, че  
включванията са видимо различни по състав и консистенция, на�людава се 
интересен ефект на „пакетиране” и „капсуловане” на голяма част от механичните 
частици.

При топлата вода на�людаваме масивни включвания след подгряване от 
електрически �ойлер. Топлата вода има изявен кафеникав цвят и неприятен 
мирис. Включванията показват натрупване на тежки отлагания.

След 30 дни ра�ота на устройството ТермоКАТ-М, включванията в топлата 
вода са видимо раздро�ени и с намалена плътност. Отсъства неприятният мирис и 
накипа.

Един месец след монтажа на устройствата, �е установено, че студената и 
топлата вода вече нямат неприятен мирис. Водата вече става за пиене и готвене. 
Изпирането при използване на същото количество препарати е видимо по-до�ро.

Във връзка с изследване на резултатите от повлияването на водопроводна 
студена и �ойлерна топла вода от устройствата АкваКАТ и ТермоКАТ, �е проведен 
експеримент през декември 2017 година с монтирането на АкваКАТ-М на входящата 
тръ�а за студена вода след водомера, и на ТермоКАТ-М - на меката връзка за топла 
вода след електрически емайлиран �ойлер. Бяха взети про�и вода от съседен 
апартамент �ез монтирани устройства. Снимките са заснети чрез светлинен 
микроскоп с аналогова камера и специална оптична зумсистема позволяваща 
увеличение на о�раза от 1500 до 80000 пъти. Снемането на енергоинформацион-
ните отпечатъци става по оригинална авторска технология, защитена пред БАН-
уникално изо�ретение на Иван Тодоров и д-р Елена Тодорова.

негодна за пиене
с неприятен мирис
трудно изпираща

годна за пиене
по-вкусна
с повишена разтворимост

�ез мирис
�ез накип
�ез оцветяване

В рамките на Проект „Съживено място”, през декември 2017 година в 
кметството на град Лозница, �еше извършено кръвно изследване на 7 души, на 
които �е взета първоначална кръвна про�а и направено изследване. След това 
всеки изпиваше чаша вода, заредена с енергизиращите подложки на Грандер или 
витализиращото устройство - АкваКАТ-М. 30 минути по-късно им �е взета нова 
кръвна про�а и се провеждаше ново изследване.

Първоначалният тест показа картина на повишен оксидативен стрес при 
всички изследвани, характеризираща се с повишена агрегация на еритроцитите.

След приема на ревитализирана вода кръвната картина на всички 
изследвани се промени в �лагоприятна посока. Еритроцитните и тром�оцитни 
агрегации се разтвориха, на�людаваше се кръв с осво�одени и витални клетки, 
такава, каквато тря�ва да е в норма при здрав човек.

Г

П П

А

Направеният двуседмичен експеримент в кухните на детската градина и 
социалния патронаж в град Лозница, показа видими резултати в полза на по-дълго 
запазване качествата на хранителните продукти, подложени на въздействието на 
енергизиращата подложка на Грандер.

преди след

Кръвната картина преди пиенето на 
витализирана вода.

Видимото подо�рение 30 минути след 
приема на витализирана вода.

автор на проекта „Съживено място“
маг. Пламен Аспарухов
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