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1. NAMEN TESTIRANJA
Namen testiranja je bil ovrednotiti (bio)energijsko delovanje gospe Karmen Matičič (v
nadaljevanju terapevtka) na ljudi in na vodo. Opravili smo tri sklope testiranj: z meritvami
fizioloških parametrov in s slikanjem z GDV kamero smo preučevali vpliv terapevtke na tri
testne osebe, z osebnim BionEvapo® testom pa smo ugotavljali njeno delovanje na vodo.
Terapevtka je pri testiranju izvajala metodo PEH - Pleadansko energijsko zdravljenje.
Meritve fizioloških parametrov nam omogočajo spremljanje sprememb, ki se dogajajo v
organizmu v realnem času, torej lahko stanje testne osebe spremljamo ves čas trajanja
poskusa. Z uporabo GDV kamere lahko posnamemo energijsko stanje1 testnih oseb pred
tretmajem in po njem. Z omenjenima napravama smo opazovali spremembe na treh testnih
osebah (vse tri so bile ženskega spola), na katere je terapevtka skušala vplivati. Pri meritvah
fizioloških parametrov je bil izveden slepi test, tako da testirana oseba ni vedela, kdaj je
izpostavljena tretmaju, z GDV kamero pa smo posneli stanje testiranih oseb pred delovanjem
terapevtke in po njem. Z BionEvapo® metodo posredno spremljamo vplive na vodo,
analiziramo vzorce trdnih snovi, ki ostanejo na objektnem stekelcu po izsušitvi kapljic vode.
Rezultati vseh treh sklopov testiranja nam dajo objektivno oceno energijskega delovanja na
druge ljudi in na vodo.

2. FIZIOLOŠKI PARAMETRI
2.1. KRATKA PREDSTAVITEV METODE
Merjenje fizioloških parametrov nam omogoča spremljanje stanja testne osebe in spremljanje
sprememb, ki se dogajajo v organizmu v realnem času ves čas trajanja poskusa. Z napravo
lahko merimo elektrokardiogram (EKG) s 3 elektrodami, s čimer lahko zaznavamo srčni
ritem in opazujemo spreminjanje le-tega. Elektromiogram (EMG) merimo na podlakti leve
roke, kar nam omogoča spremljanje mišične aktivnosti na zunanjem delu roke. S tem lahko
preverjamo tudi artefakte, ki se lahko pojavijo na EKG zaradi premikanja rok. Prevodnost
kože in temperaturo naprava meri na konicah prstov leve roke, kjer naj bi se prevodnost
najbolj spreminjala. Spremljanje prevodnosti kože se uporablja tudi pri detektorjih laži, saj na
izločanje znoja in na prekrvavitev vpliva parasimpatik, ki spada pod avtonomni živčni sistem,
torej ne deluje pod vplivom zavesti. V splošnem velja, da se pod stresom prevodnost kože
poveča (povečano znojenje in povečan krvni pretok), vendar pa so lahko odzivi precej bolj
zapleteni. Dihanje spremljamo s posebnim raztegljivim pasom, ki meri raztezanje trebušnega
koša, iz katerega lahko programska oprema izračuna število vdihov na minuto.

1

Gre za energijsko stanje, kot ga lahko razberemo iz meritve upornosti na konicah prstov in se tičejo
akupunkturnega omrežja.
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2.2. POTEK TESTIRANJA
Testiranje smo izvedli 13. 06. 2016 v prostorih Inštituta Bion. Vsaki testni osebi smo na
začetku povedali okviren potek testiranja, vendar pa jim je bilo rečeno, da terapevtka nanje ne
bo delovala ves čas testiranja (torej niso vedeli, kdaj bo delovala in kdaj ne, s tem smo
zmanjšali placebo učinek). Vsaka testna oseba je najprej 5 do 10 minut sedela v položaju kot
med samimi meritvami, da smo čim bolj zmanjšali učinek samega sedenja. Sledilo je slikanje
začetnega stanja z GDV kamero, priklapljanje na napravo za snemanje fizioloških parametrov
in pogovor terapevtke z vsako izmed testnih oseb o njenih težavah, tako da je lahko med
tretmajem lažje usmerila svoje delovanje. Po tem je testna oseba ostala sama v sobi,
terapevtka je bila med meritvijo v drugem prostoru, torej je na testno osebo je delovala na
daljavo. Meritve smo izvedli v dveh sklopih, v enem je bila izvedena kontrola, ko terapevtka
ni delovala, v drugem pa je bil izveden tretma. Med obema obravnavanjema je izvajalec
poskusa prišel v sobo k testni osebi in ji naročil, da vstane in se malo sprehodi ter pretegne,
tako da smo čim bolj izenačili pogoje med obema obravnavanjema, saj tudi samo sedenje
vpliva na dogajanje v telesu. Na koncu fizioloških meritev smo stanje testiranca ponovno
posneli z GDV kamero. Terapevtka je vnaprej ocenila, da bo za vsako testno osebo
potrebovala približno 20 minut, natančen čas tretmaja pa je ocenila sproti. Tudi kontrolna
meritev je trajala približno 20 minut.
Vse podatke za fiziološke parametre smo obdelali v programu za obdelavo tabelaričnih
podatkov Gnumeric, GDV slike pa smo obdelali s specializiranimi programi. Podatke
fizioloških testiranj smo tudi statistično obdelali (Wilcoxonov test predznačenih rangov in Ftest). Primerjali smo normirane spremembe pri posamezni osebi med kontrolo in tretmajem.
Normiranje je potekalo na dva načina, odvisno od parametra. Pri prvem načinu smo odšteli
povprečno vrednost prvih dveh minut obravnavanja z nižjo vrednostjo od obravnavanja z
višjo vrednostjo za vsak posamezen parameter (pri mišični aktivnosti, srčnem ritmu,
variacijah srčnega ritma, frekvenci dihanja, poteku dihanja in relativni globini dihanja). Pri
drugem načinu smo odšteli začetno vrednost obravnavanja z nižjo vrednostjo odšteli od
obravnavanja z višjo začetno vrednostjo (pri prevodnosti kože in pri temperaturi). Za
posamezno osebo smo vsako obravnavanje razdelili na dve polovici glede na čas. Iz dobljenih
podatkov smo izbrali 60 naključnih vrednosti iz kontrole in 60 iz tretmaja za vsak parameter
za vsako časovno obdobje posebej. Z naključnim izborom podatkov smo se želeli izogniti
odvisnosti med zaporednimi podatki. Izvedli smo dva statistična testa – Wilcoxonov test
predznačenih rangov in F-test. Prvi išče razlike v povprečnih vrednostih, drugi pa v
variabilnosti podatkov. Ker imajo različni testiranci različne težave in ker se po naših
izkušnjah individualni odzivi ljudi na enak dražljaj lahko zelo razlikujejo, podatkov med
osebami nismo primerjali.
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2.3. REZULTATI Z RAZPRAVO
Učinek tretmaja na fiziološke parametre je viden pri vseh treh testnih osebah. Pri prvi osebi
je statistična analiza pokazala razlike pri normirani srednji vrednosti med tretmajem in
kontrolo pri mišični aktivnosti, prevodnosti kože in frekvenci dihanja (Wilcoxonov test
predznačenih rangov, Preglednica 1). Manjše razlike so se pokazale tudi pri srčnem ritmu,
temperaturi kože in variacijah srčnega ritma.
Vpliv tretmaja je pri prvi testni osebi viden pri prevodnosti kože, vrednosti tega parametra so
se pri tretmaju znižale bistveno bolj kot pri kontroli (Slika 1). To pomeni, da se je testna
oseba med tretmajem psihično bolj umirila kot med kontrolo.
Odziv je viden tudi pri mišični aktivnosti, tretma je vplival na znižanje mišične aktivnosti
(večja sprostitev mišic, Slika 2). Mišična aktivnost je bila najnižja okoli desete minute, nato
se je malo povečala.

Slika 1: Normirana prevodnost kože med kontrolo in med tretmajem pri prvi testni osebi

Slika 2: Normirana mišična aktivnost med kontrolo in med tretmajem pri prvi testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.
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Vpliv tretmaja se je pokazal tudi pri frekvenci dihanja, saj se je ta med delovanjem terapevtke
že po približno minuti njenega delovanja povišala, torej je testna oseba med tretmajem dihala
hitreje kot med kontrolo.
Jasen vpliv tretmaja na testno osebo je viden tudi pri spremembi srčnega ritma, kljub temu da
statistična analiza pri tem parametru ni pokazala razlik med obema obravnavanjema (Slika 4).
Razlika je namreč vidna le za kratek čas med enajsto in štirinajsto minuto, ko so se
spremembe v srčnem ritmu nenadoma skoraj potrojile. Ta sprememba je trajala le približno
dve minuti, nato so se spremembe srčnega ritma ponovno ustalile. Tako povišana frekvenca
dihanja kot tudi začasno povečanje spremembe srčnega ritma kažeta na določen fizični napor,
ki ga je tretma predstavljal za testno osebo. Zlasti izrazito je to pri spremembah srčnega ritma,
ki so se za približno dve minuti skokovito povečale.

Slika 3: Normirana frekvenca dihanja med kontrolo in med tretmajem pri prvi testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.

Slika 4: Normirana sprememba srčnega ritma med kontrolo in med tretmajem pri prvi testni osebi. Svetlejši liniji
v ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.
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Tudi pri drugi testni osebi se je razlika med obema obravnavanjema pokazala pri
prevodnosti kože, ki kaže na to, da je bila oseba med tretmajem psihično bolj umirjena, saj se
je prevodnost med kontrolo celo povečala na polovici meritev, potem pa se je postopoma
ponovno zmanjšala, a je kljub temu ostala precej nad nivojem tretmaja (Slika 5).
Tudi znižana frekvenca dihanja med tretmajem kaže na to, da je bila druga testna oseba v
primerjavi s kontrolo psihično bolj umirjena (Slika 6). Pri obeh obravnavanjih je vidno
postopno povečevanje frekvence, kar kaže na to, da je sedenje testno osebo obremenjevalo.

Slika 5: Normirana prevodnost kože med kontrolo in med tretmajem pri drugi testni osebi

Slika 6: Normirana frekvenca dihanja med kontrolo in med tretmajem pri drugi testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.

Tudi potek dihanja pri kontrolni meritvi kaže trend postopnega povečevanja vrednosti, kar
pomeni, da je testna oseba dihala z vedno bolj polnimi pljuči (vedno več starega zraka ostaja
v pljučih). Tudi ta parameter podobno kot prejšnji kaže, da je že samo sedenje testno osebo
obremenjevalo. Pri tretmaju je trend pri poteku dihanja veliko manj izrazit, potek dihanja je
torej ostajal bolj stabilen.
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Razlika med obravnavanjema je vidna tudi pri temperaturi prsta na roki, ki se je kmalu po
začetku tretmaja hitro povečala in ostala visoka skoraj petnajst minut (Slika 8). Pri kontroli je
bila temperatura bolj konstantna. Po približno petnajstih minutah sedenja se je temperatura
začela zniževati pri obeh obravnavanjih.

Slika 7: Normiran potek dihanja med kontrolo in med tretmajem pri drugi testni osebi. Svetlejši liniji v ozadju
prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.

Slika 8: Normirana temperatura prsta na roki med kontrolo in med tretmajem pri drugi testni osebi

Druga testna oseba se je na tretma odzvala s povišano mišično aktivnostjo glede na kontrolo,
kar kaže na to, da jo je tretma kljub psihični sprostitvi fizično obremenil. Tak odziv je
pričakovan, saj tretma običajno v telesu izzove reakcijo, ki je za organizem v prvi fazi
obremenjujoča, sprememba na bolje se običajno zgodi šele kasneje.
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Tudi pri tretji testni osebi je razvidno, da je tretma v prvi fazi osebo obremenil, saj je imela
med tretmajem večino časa višjo mišično aktivnost kot med kontrolo (Slika 9). Tretja oseba
se je med obema obravnavanjema postopoma psihično umirila, vendar pa prevodnost kože
kaže, da se je hitreje umirila pri kontroli, saj se je prevodnost zniževala hitreje (Slika 10).

Slika 9: Normirana mišična aktivnost med kontrolo in med tretmajem pri drugi testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.

Slika 10: Normirana prevodnost kože med kontrolo in med tretmajem pri tretji testni osebi

Med tretmajem je imela tretja testna oseba nižjo frekvenco dihanja kot med kontrolo, torej se
obremenjenost zaradi tretmaja vendarle ni poznala pri vseh merjenih parametrih (Slika 11).
Potek dihanja je bil pri obeh obravnavanjih prvih pet minut zelo podoben, vendar pa se je
med tretmajem okoli pete minute nenadoma spremenil, od takrat naprej je tretja testna oseba
dihala z bolj polnimi pljuči, torej je v njih zastajalo več starega zraka (Slika 12). Tudi to kaže
na določeno obremenjenost zaradi tretmaja.
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Tudi pri temperaturi je pri obeh obravnavanjih viden podoben začetek, saj se so se vrednosti
povišale (Slika 13). Vendar pa je pri tretmaju prišlo do precej večjega povišanja temperature
kot pri kontroli, ta razlika med obema tretmajema je ostala podobna vse do konca meritev.
Tudi pri mišični aktivnosti so bile vrednosti višje med tretmajem kot med kontrolo, kar
ponovno kaže na obremenjenost osebe zaradi tretmaja. Med kontrolo se je oseba po približno
desetih minutah umirila, mišična aktivnost je potem ostala na približno istem nivoju vse do
konca meritev. Med tretmajem pa je vmes sicer prišlo do znižanja parametra, vendar je kmalu
prišlo tudi do povišanja, tako da so vrednosti na začetku in na koncu meritev zelo podobne.

Slika 11: Normirana frekvenca dihanja med kontrolo in med tretmajem pri tretji testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.

Slika 12: Normiran potek dihanja med kontrolo in med tretmajem pri tretji testni osebi. Svetlejši liniji v ozadju
prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.
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Slika 13: Normirana temperatura prsta na roki med kontrolo in med tretmajem pri tretji testni osebi

Slika 14: Normirana mišična aktivnost med kontrolo in med tretmajem pri tretji testni osebi. Svetlejši liniji v
ozadju prikazujeta vrednosti omenjenega parametra za vsako sekundo, temnejši in debelejši liniji v ospredju pa
prikazujeta drseče povprečje s časovnim oknom 120 sekund.
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Preglednica 1: Povzetek statističnega pregleda podatkov za vse tri testne osebe. Prikazane so p-vrednosti za
vsako osebo posebej. Zaradi možnega časovnega zamika v učinkovanju smo tretma za potrebe statistične analize
razdelili na dve obdobji. Vse p-vrednosti so popravljene s Holm-Bonferronijevim popravkom za mnogotere
primerjave (Holm, 1979). Z zelenim ozadjem so obarvane celice, kjer so razlike tretmajem in kontrolo
statistično značilno različne (p<0,05). Oznake: EMG – mišična aktivnost, HR – srčni ritem, BPM – frekvenca
dihanja, RESP – potek dihanja, HRV – variabilnost srčnega ritma, RESPV – relativna globina dihanja. Druga
testna oseba je imela vgrajen srčni spodbujevalnik, zato pri srčnem ritmu in variabilnosti srčnega ritma nismo
delali statistične analize.

Oseba 1
Oseba 2
Oseba 3

Oseba 1
Oseba 2
Oseba 3

do 10min
10 do 20 min
do 10min
10 do 20 min
do 10min
10 do 20 min

do 10min
10 do 20 min
do 10min
10 do 20 min
do 10min
10 do 20 min

Wilcoxonov test predznačenih rangov
EMG
HR
SC
BPM
RESP
0,000 0,001 0,000 0,029 1,000
0,000 0,101 0,000 0,000 1,000
0,000
0,000 0,016 0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
0,008 0,602 0,000 0,001 0,001
0,000 0,196 0,000 0,001 0,000
F-test
EMG
HR
SC
BPM
RESP
0,000 0,040 0,000 0,769 0,690
0,000 0,000 0,000 0,058 0,148
1,000 1,000 0,000 0,003 0,000
0,398 1,000 0,000 0,114 1,000
1,000 1,000 0,000 0,000 0,000
0,000 1,000 0,000 0,420 0,000

TEMP
0,225
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

HRV
1,000
0,025

0,602
0,178

RESPV
0,783
1,000
0,151
0,029
0,323
0,114

TEMP
0,817
0,000
1,000
1,000
0,000
0,074

HRV
0,082
0,082
0,990
0,990
0,318
1,000

RESPV
0,701
0,000
0,104
1,000
0,000
0,000

Učinek tretmaja je pri vseh testnih osebah viden tudi v različni razpršenosti podatkov med
tretmajem in kontrolo (Preglednica 1, F-test), največja razlika se je pokazala pri prevodnosti
kože.

2.4. ZAKLJUČEK
Meritve fizioloških parametrov so pokazale, da so se vse testne osebe odzvale na tretma,
vendar pa njihov odziv ni bil enak. Glede na to, da je vsaka od testnih oseb imela drugačne
težave in je bilo zato tudi delovanje terapevtke prilagojeno posamezni osebi, je takšen rezultat
tudi pričakovan. Pri vseh treh testnih osebah se je vpliv tretmaja videl pri prevodnosti kože,
frekvenci dihanja in mišični aktivnosti. Pri prvi testni osebi je jasno razviden vpliv tretmaja
tudi pri spremembah srčnega ritma, ki se je med dvanajsto in štirinajsto minuto nenadoma
skokovito povečal. Očitno je v tem času prišlo pri dotični testni osebi do spremembe v
organizmu.
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3. GDV KAMERA
3.1. KRATKA PREDSTAVITEV METODE
Slikanje z GDV (Kirlianovo) kamero je metoda za merjenje in analizo biopolja ljudi in
materialov. Temelji na plazemski razelektritvi med objektom (npr. prsti testirane osebe) in
merilno stekleno elektrodo, kar je bistveni mehanizem za tvorbo slik energijskega polja.
Svetlobo te razelektritve posname digitalna kamera, slike pa potem obdela namenski
program. Biopolje merimo okoli desetih prstov. Vsak od njih je namreč po tradicionalni
kitajski medicini povezan z dvanajstimi meridiani organov. Na podlagi analize fotografij
dobimo informacijo o stanju organizma.
Prosti fotoni in elektroni na koži (in v zgornjih plasteh kože) prsta so vzbujeni z visoko
napetostjo in frekvenco elektromagnetnega polja. Med tem vzbujenim stanjem v območju
med merilnim objektom in elektrodo fotoni in elektroni zadenejo ob zračne molekule, kar
vpliva na elektronsko vzburjenje in proizvajanje novih fotonov ter prostih elektronov.
Lastnosti emisije delcev s površine kože so odvisni od fizioloških in biokemičnih procesov v
telesu testirane osebe. Vsakršna motnja v plazemski razelektritvi poda uporabno informacijo
o čustvenem, mentalnem in fizičnem stanju testirane osebe. Energijski odziv je fotografiran s
posebnim optičnim sistemom naprave, s katerim zajamemo razporeditev in intenziteto
svetlobe okoli prsta. Slike nato analiziramo s specializiranimi računalniškimi programi.

3.2. POTEK TESTIRANJA
Testiranje je potekalo hkrati z merjenjem fizioloških parametrov, natančen postopek je opisan
v poglavju 2.2.
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3.3. REZULTATI Z RAZPRAVO
Vse tri testne osebe so imele nizek aktivacijski koeficient že pred tretmajem, pri dveh osebah
je tretma vrednost znižal, pri eni pa zvišal (Slika 15). Aktivacijski koeficient kaže na stopnjo
stresa, torej so bile testne osebe pred tretmajem preveč umirjene oz. pasivne. Pri dveh testnih
osebah se je torej aktivacijski koeficient po tretmaju še poslabšal. Iz preteklih izkušenj s
podobnimi meritvami vemo, da je lahko trenutni odziv na tretma neugoden, saj se telo bori
proti spremembi, četudi je ta dobrodejna. Vsi mehanizmi v telesu namreč težijo k ravnovesju,
ki ga je telo uspelo vzpostaviti, zato se nekaj časa lahko upira spremembi, čez čas pa najde
novo ravnovesje. Torej pričakujemo, da se je stanje testnih oseb po določenem času
izboljšalo.

.
Slika 15: Sprememba aktivacijskega koeficienta pri vseh treh testnih osebah
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Ob pregledu rezultatov po posameznih organih in organskih sistemih lahko ugotovimo, da je
učinkovanje tretmaja najbolj opazno pri prvi testni osebi (Slika 16). Pri tej testni osebi je
opazno izboljšanje stanja takoj po tretmaju pri spodnjem predelu prebavil in pri urogenitalnem sistemu na slikah s filtrom in pri predelu grla in pri dihalnem sistemu. Pri vseh
razen pri dihalnem sistemu se je stanje neposredno po tretmaju izboljšalo.

Slika 16: Diagrami normirane površine razelektritve prve testne osebe. Zgornja dva grafa prikazujeta slike brez
filtra (energijsko-informacijski nivo človeka), rdeča barva črte kaže stanje parametra po posameznih organih oz.
organskih sistemih pred tretmajem, zelena pa po njem. Spodnja dva grafa prikazujeta slike s filtrom (fizični nivo
človeka), modra barva črte kaže stanje pred tretmajem, rjava pa po njem. Zelena barva v ozadju označuje
vrednosti, ki so značilne za večino zdravih ljudi. Rumena barva ozadja kaže na povišano vrednost parametra,
rdeča pa na znižano.
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Tudi pri drugi osebi so vidne razlike na slikah s filtrom, pri njej je učinek tretmaja najbolj
viden pri spodnjem predelu glave, imunskem sistemu, prebavilih, spodnjem predelu
hrbtenice, jetrih in ledvicah. Tudi pri tej osebi niso bile vse spremembe neposredno po
tretmaju dobrodejne, a glede na izkušnje vemo, da se je to pokazalo šele nekaj časa po
tretmaju.

Slika 17: Diagrami normirane površine razelektritve druge testne osebe. Grafa prikazujeta slike s filtrom (fizični
nivo človeka), modra barva črte kaže stanje pred tretmajem, rjava pa po njem. Zelena barva v ozadju označuje
vrednosti, ki so značilne za večino zdravih ljudi. Rumena barva ozadja kaže na povišano vrednost parametra,
rdeča pa na znižano.

Razlike med tretmajem in kontrolo so vidne tudi na shematskem prikazu biopolja, ponovno
so razlike najbolj očitne pri prvi testni osebi (Slika 18). V spodnjem predelu trupa so bile med
kontrolo opazne odebelitve biopolja, ki so se po tretmaju po večini zmanjšale.
Tudi shematski prikaz energijskih centrov je največ razlik pokazal pri prvi oseb, določene
razlike pa so vidne tudi pri drugi osebi (Slika 19 in Slika 20). Pri prvi osebi je tretma najbolj
učinkoval na četrti in peti energijski center, pri obeh se je stanje glede na kontrolo poslabšalo,
saj je neravnovesje povečalo. Kot že omenjeno, gre za trenutni odziv na tretma, ko se telo
upira spremembi. Pričakujemo, da se je po določenem času stanje izboljšalo. Pri drugi testni
osebi so spremembe precej manjše, ker je imela ta oseba že med kontrolno meritvijo bolj
uravnovešene energijske centre. Tretma je stanje vseh energijskih centrov še malenkostno
izboljšal.
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Slika 18: Shematski prikaz biopolja prve testne osebe, ki ga programska oprema sestavi iz slik razelektritev konic prstov posnetih z GDV kamero. V zgornji vrstici je
prikazano stanje pred tretmajem, v spodnji pa po njem.
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Slika 19: Shematski prikaz energijskih
centrov prve testne osebe pred tretmajem
(rdeče osenčeni krogi) in po tretmaju
(obarvani krogi). Idealno so krogi
poravnani na sredini slike, zamaknjenost v
levo oz. desno pomeni čustveno-fizično
neravnovesje. Velikost kroga ponazarja
energijske vrednosti za posamezen
energijski center.

Slika 20: Shematski prikaz energijskih
centrov druge testne osebe pred tretmajem
(rdeče osenčeni krogi) in po tretmaju
(obarvani krogi). Idealno so krogi
poravnani na sredini slike, zamaknjenost v
levo oz. desno pomeni čustveno-fizično
neravnovesje. Velikost kroga ponazarja
energijske vrednosti za posamezen
energijski center.

3.4. ZAKLJUČEK
Rezultati slikanja z GDV kamero so pokazali, da je tretma vplival na testne osebe. Odziv vseh
testnih oseb na tretma ni bil enoten, kar je glede na njihove različne težave tudi pričakovano.
Tretma je imel največji vpliv na prvo testno osebo, pri ostalih dveh razlika ni bila tako očitna.
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4. OSEBNI EVAPO TEST
BionEvapo® metoda je standardizirana metoda raziskovanja sprememb strukturiranosti vode,
do katerih pride zaradi različnih dejavnikov. S premišljeno kombinacijo metod in postopkov
lahko opazujemo in vrednotimo strukturne spremembe, ki jih s konvencionalnimi metodami
ne moremo meriti. Z BionEvapo® metodo analiziramo vzorce trdnih snovi, ki ostanejo na
objektnem stekelcu po izsušitvi kapljice vode. Z mikroskopijo v temnem polju opazujemo
oblike, ki nastanejo v različnih pogojih in slike ovrednotimo s posebnim računalniškim
programom za zajem in teksturno analizo fotografij (Slika 21). Iz računalniške obdelave
dobljenih fotografij ostankov kapljic lahko sklepamo na nekatere spremembe, ki se zgodijo v
vzorcu vode, ki je izpostavljen različnim vplivom.
Z osebnim BionEvapo® testom preiskujemo neusmerjeno ali usmerjeno delovanje oseb (npr.
zdravilcev ali duhovnih učiteljev) na strukturiranost vode. Testiranje se prilagodi testni osebi
glede na njen način delovanja/zdravljenja – odtis energije, usmerjeno delovanje z različnimi
nameni, informiranje vode in podobno.

®

Slika 21: Shematski prikaz BionEvapo metode
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4.1. ANALIZA
Test poteka tako, da vzorce vode nalijemo v steklene laboratorijske čaše, kontrolna čaša
vsake vode ostane v laboratoriju, testno pa dobi oseba, ki jo testiramo, da energijsko vpliva na
vodo (vedno v drugem prostoru). Pred testiranjem in takoj po končanem energijskem
vplivanju nakapljamo na očiščena objektna stekelca vzorce kontrolne in testne vode z
avtomatsko pipeto, ki zagotavlja enak volumen vseh kapljic, in jih posušimo v kontroliranih
pogojih.
Posušene mineralne ostanke kapljic vode opazujemo pod mikroskopom, jih fotografiramo in
analiziramo z dvema računalniškima programoma za analizo tekstur: s programom za
frekvenčno analizo razdalj med mineralnimi delci, kjer sta pomembna parametra oblika
krivulje in število razdalj (frekvenca) pri vsakem od 200 segmentov (označeni kot zaporedne
razdalje) in s programom za določanje števila struktur v odvisnosti od zamegljevanja
fotografije, kar nam pokaže stopnjo kompleksnosti teksture mineralnega ostanka kapljic.
V okviru osebnega BionEvapo® testa opravimo 2 testa:


Kolobar: terapevt dobi navodila, da usmeri mineralne delce visoko mineralizirane
vode na rob kapljic (tvorba kolobarja oz. osrednjega temnega ali vsaj temnejšega
polja; primer na Sliki 25)



Energizirajoč vpliv na standardizirano testno vodo: terapevt dobi navodilo, da
energizira standardizirano testno vodo

4.2. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.2.1 Test: Kolobar
Na Sliki 22 so izbrane najbolj značilne evapo fotografije posušenih ostankov kapljic
kontrolne in testne serije. Kapljice obeh serij so po teksturi podobne, vse imajo razločno
oblikovan rob, v robni regiji so strukture večje, proti notranjosti ostanka pa so manjše in bolj
zgoščene. Niti kontrolna niti testna serija kapljic nimata prisotnega kolobarja oziroma
osrednjega temnega polja, ki je bil izziv tega testa (primer na Sliki 25).
Analiza frekvenčnih porazdelitev razdalj med delci v suhih ostankih kapljic ni pokazala razlik
med kontrolo in testom (Slika 23). Oblika obeh krivulj je enaka, vrhova krivulj sta pri 63. oz.
64. zaporedni razdalji. Število razdalj je višje pri kontrolni seriji kapljic, razlika v številu
razdalj (vrh + 5 vrednosti levo in desno od vrha) je statistično različna (t-test, p <0,001),
vendar po obliki krivulje nobena serija ne ustreza krivulji kolobarja (za primerjavo glej Slika
25).
Analiza spreminjanja števila struktur z zamegljevanjem fotografije (Slika 24) je pokazala
popolno ujemanje trenda spreminjanja števila struktur pri kapljicah iz kontrolne in testne čaše
pred testiranjem (črtkani krivulji), po vplivanju na vodo pa sta se obe krivulji spremenili,
vendar je sprememba pri obeh serijah enaka in jo pripisujem vplivu časa, ne pa namenskemu
delovanju terapevtke na testno vodo.
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Slika 22: Evapo fotografije značilnih tekstur kapljic testne mineralne vode z visoko vsebnostjo mineralov.
Oznake: K – kontrolna serija kapljic, T – testna serija kapljic po namenskem delovanju terapevtke. Obe seriji sta
bili nakapljani istočasno (40-kratna povečava)
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Slika 23: Graf povprečja frekvenčnih porazdelitev razdalj pri kapljicah kontrole in testa po namenskem
delovanju. Krivulji ustrezata analizi fotografij s Slike 22 (Test 1 – Kolobar)
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Slika 24: Upad števila struktur pri posušenih ostankih kapljic kontrolne in testne vode pred vplivanjem in po
njem pri različnih stopnjah zamegljenosti
zamegljen
evapo fotografij kapljic (Test 1 – Kolobar)

Slika 25: Značilna evapo fotografija »kolobarja« – mineralnih delcev zbranih na robu kapljice in osrednjim
temnim ali vsaj temnejšim poljem ter histogram, ki ustreza takšni razporeditvi
editvi mineralnih delcev. Krivulja, ki
ustreza tej teksturi posušene kapljice, ima značilno obliko z dvema vrhovoma (prikazano s temno sivo barvo).
Na sliki desno je prikazana v primerjavi
primer
z etalonom, standardizirano mersko enoto (prikazano z modro barvo
barvo), ki
predstavlja krivuljo neurejene teksture suhih kapljic, zaa katere je značilna normalna porazdelitev oz. Gaussova
krivulja.

4.2.1 Test: Energizirajoč
nergizirajoč vpliv na strukturo standardizirane testne vode
Slika 26 prikazuje zbrane evapo fotografije značilnih tekstur kapljic, ki so nastale pri drugem
testu, kjer smo spremljali
emljali energizirajoč vpliv terapevtke na vodo. Med kontrolnimi in testnimi
kapljicami je že na prvi pogled opazna razlika. Tako
ako kontrolne kot testne kapljic
kapljice so lepo
oblikovane, imajo jasno izoblikovan rob ter so večinoma zapolnjene po celotni površini.
Obema
bema skupinama je skupna tudi t. i. struktura »oko«, okrog katerega se tekstura
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koncentrično razširja proti robu. Seriji kapljic se razlikujeta v svetilnosti: kontrolne kapljice
so temnejše, robna regija je bolj izrazita, pri testni seriji kapljic je svetilnost večja, robna
regija je manj izrazita, ker ni tako velikega kontrasta med centrom in robom.
Analiza frekvenčnih porazdelitev razdalj med točkami/mineralnimi ostanki je pokazala
razliko med obema serijama (Slika 27). Krivulji normiranih podatkov kontrolne in testne
serije pred poskusom se ujemata po obliki in imata vrh pri 52. zaporedni razdalji. Krivulji po
poskusu se razlikujeta v obliki, višini (število frekvenc) in položaju vrha. Število razdalj je
bilo višje pri teksturah evapo fotografij testne serije po energiziranju, vrh je pri 48. zaporedni
razdalji. Pri kontrolni seriji kapljic je vrh krivulje pri 33. zaporedni razdalji. Razlika v
frekvenci najdaljših (normiranih) razdalj (v najvišji točki in 5 razdalj levo in desno od vrha) je
statistično značilna (t-test; p<0,001).
Analiza spreminjanja števila struktur z zamegljevanjem fotografije (Slika 28) je pokazala
različen potek krivulj kontrolne in testne serije po energiziranju. Kompleksnost teksture je
bila večja pri kontrolni seriji ostankov kapljic, kar se kaže v višjem številu struktur vse do
stopnje zameglitve 4.5, ko se vrhova obeh krivulj popolnoma prekrijeta in je vrednost pri
testni seriji (0,175) celo višja kot pri kontrolni (0,164). Potek krivulj se v nadaljevanju
prekrije.

Slika 26: Evapo fotografije značilnih tekstur kapljic standardne testne vode. Oznake: K – kontrolna serija
kapljic, T – testna serija kapljic. Obe seriji sta bili nakapljani istočasno takoj po energiziranju testne vode (40kratna povečava)
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Slika 27: Graf povprečja frekvenčnih porazdelitev razdalj pri kapljicah kontrole in testa pred energiziranjem in
po njem (test 2 – Energizirajoč vpliv)
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Slika 28: Upad števila struktur na evapo fotografijah ostankov vodnih kapljic kontrolne in testne serije pri
različnih stopnjah zamegljenosti fotografij (test 2 – Energizirajoč vpliv). Krivulji ustrezata fotografijam s Slike
26
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4.3. ZAKLJUČEK
Rezultati Osebnega BionEvapo® testa so pokazali sposobnost terapevtkinega namenskega
delovanja na testno vodo. Terapevtka je uspešno spremenila dinamično strukturo vode v testu
energiziranja vode (2. test), kar je razvidno tako iz evapo fotografij suhih ostankov kapljic in
potrjeno z obema računalniškima analizama tekstur fotografij. Pri 1. testu (Kolobar) pa
vplivanje na vodo ni bilo uspešno, saj se tekstura mineralnih delcev suhih kapljic ni približala
teksturi kolobarja s temnejšim osrednjim poljem.
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5. SKLEPI
Glede na predstavljene rezultate lahko vidimo, da so se učinki delovanja terapevta pokazali
tako pri ljudeh (fiziološki testi in slikanje z GDV kamero) kot tudi pri vodi (Osebni
BionEvapo® test).
Tako fiziološki parametri kot tudi GDV kamera kažeta, da odziv testnih oseb na tretma ni bil
enoten. Ker je vsaka testna oseba imela drugačne težave je bil tudi način delovanja terapevtke
različen, zato različen odziv tudi pričakovan. Pri fizioloških parametrih se je učinek tretmaja
najbolj videl pri mišični aktivnosti, prevodnosti kože in pri frekvenci dihanja. Pri vseh testnih
osebah različni fiziološki parametri kažejo na določeno stopnjo obremenjenosti med
tretmajem. Takšen odziv je pričakovan, saj se organizem v prvi fazi običajno poskuša upirati
spremembi, četudi je ta dobrodejna, v drugi fazi pa najde novo ravnovesje, ki prinese
razbremenitev.
Na podlagi rezultatov Osebnega BionEvapo® testa na dveh različnih vodah lahko zaključimo,
da je terapevtka uspešno namensko vplivala na dinamično strukturo vode z energiziranjem.
Delovanje je bilo potrjeno z dvema računalniškima analizama.

Energijsko delovanje Karmen Matičič
ustreza kriterijem za pridobitev
Certifikata (bio)energijskega delovanja na človeka
in prejme certifikatno listino št. 00207.
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