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1. BION EVAPO® METODA 
 
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 1). Iz računalniške obdelave 
dobljenih fotografij ostankov kapljic lahko sklepamo na nekatere spremembe, ki se zgodijo v 
vzorcu vode, ki je izpostavljen različnim vplivom. 

 
Slika 1: Shematski prikaz BionEvapo® metode 
 
 
2. TESTIRANJE 
 
Raziskovali smo vpliv »Kristalnega bioenergijskega krožnika« na strukturno kakovost 
standardizirane testne vode očiščene vseh informacij, katere lastnosti dobro poznamo in nam 
omogoča za zdaj optimalno vrednotenje sprememb. Vpliv kristalnega krožnika (T) smo 
primerjali s kontrolo (K).  
 
Najprej smo opravili kontrolni test. Standardizirano vodo smo nalili v petrijevko (K0) in v 2 
čaši iz laboratorijskega stekla (čaša 1 = K1, čaša 2 = K2). Po 15. minutah smo na očiščene 
objektnike nakapljali kapljice in jih posušili. Šele potem smo v stavbo in laboratorij prinesli 
kristalni krožnik, ki je bil zaradi morebitnega vpliva na bližnjo okolico shranjen na drugi 
lokaciji.  
 
Testni kristalni krožnik smo namestili in obrnili v smeri S-J v skladu z navodili uporabe. 
Petrijevko z vodo smo namestili ob krožnik (T0), vodo iz čaše 1 smo nalili v krožnik (T1 – 
neposredni vpliv na vodo) in čašo 2 smo postavili na ploščico na sredini krožnika (T2 – 
posredni vpliv na vodo). Kapljice smo pripravili po 80. minutah izpostavljenosti vode vplivu 
krožnika, objektniki s kapljicami so bili med sušenjem v neposredni bližini kristalnega 
krožnika (Slika 2).  
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Ostanke posušenih kapljic smo opazovali pod mikroskopom, jih fotografirali in fotografije 
analizirali s programom za frekvenčno analizo in svetilnost, ki določa razdalje med 
osvetljenimi točkami na fotografijah mineralnih ostankov kapljic (frekvenčna analiza). 
Rezultati so prikazani v grafu povprečij frekvenčnih porazdelitev teh razdalj. 
 
 

 
 
Slika 2: Postavitev poskusa - voda v petrijevki (K0 oz. T0), voda v kristalnem krožniku (T1) in v čaši na sredini 
krožnika (K2 oz T2). Objektniki s pripravljenimi kapljicami so bili nameščeni v neposredni bližini kristalnega 
krožnika.  
 
 
3. REZULTATI 
 
Vpliv kristalnega bioenergijskega krožnika smo testirali na 3 različne načine: ko je bila 
standardizirana testna voda v petrijevki (K0 oz. T0) (tako med kontrolnim kot med pravim 
testom); ko je bila nalita v krožnik (T1) in, ko je bila v laboratorijski čaši, ki smo jo postavili 
na sredino kristalnega krožnika (T2). Za oceno vpliva kristalnega krožnika smo najprej 
izvedli kontrolni test, primerjave najbolj tipičnih fotografij ostankov posušenih vodnih kapljic 
so na slikah 3 in 4.  
 
Na Sliki 3 so zbrane najbolj značilne fotografije posušenih ostankov vodnih kapljic iz čaše K1 
pred testiranjem in po tem, ko smo vodo prelili v kristalni krožnik (T1). Ostanki kapljic 
kontrolne serije so imeli izrazit rob, tanek kolobar in nekatere preproste, druge pa malo bolj 
kompleksne strukture, ki so bile vpete v kolobar in so se raztezale proti notranjosti ostanka 
kapljice. Po izpostavitvi vplivu kristalnega krožnika (vrstica T1) so bili ostanki kapljic manj 
raznoliki, imeli so jasno izražen rob, debel kolobar in preprosto strukturo, ki je bila vpeta v 
kolobar in je zapolnjevala manj kot polovico ostanka kapljice. Pri vseh strukturah je bila 
prisotna pravilno izoblikovana okroglina.  
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Na Sliki 4 so zbrane najbolj tipične fotografije ostankov kapljic standardizirane vode pred in 
po izpostavitvi vplivu kristalnega krožnika, ko je bila čaša z vodo postavljena na sredino 
krožnika. Tako kot pri seriji K1 so tudi tukaj kapljice kontrole (K2) pravilnih oblik in imajo 
jasno izoblikovan rob. Strukture so lamelaste in se raztezajo v notranjost ostanka kapljic. Po 
vplivu delovanja kristalnega krožnika pa so imele kapljice debelejši kolobar in bolj enostavno 
strukturo, ki je bila močno vpeta v kolobar in je pokrivala manj kot polovico ostanka kapljice. 
Tudi tu je pri večini kapljic prisotna pravilno izoblikovana okroglina.  
 

 
 
Slika 3: Fotografije tipičnih tekstur ostankov kapljic standardizirane vode v čaši 1 pred izpostavitvijo 
kristalnemu krožniku (K1) in po 80. minutah inkubacije v krožniku (T1 - neposredni stik; 40x 
povečava). 
 

 
 
Slika 4: Fotografije tipičnih tekstur ostankov kapljic standardizirane vode v čaši 2 pred izpostavitvijo 
kristalnemu krožniku (K2) in po 80. minutah inkubacije v čaši na sredini kristalnega krožnika (T2 - 
posredno, čaša postavljena na krožniku; 40x povečava). 
 
 
Fotografije smo analizirali s programom za frekvenčno analizo razdalj med osvetljenimi 
točkami. Rezultati so prikazani na slikah 5, 6 in 7.  
 
Primerjava frekvenčnih krivulj para K0-T0 (Slika 5) pokaže višjo frekvenco razdalj pri T0. 
Vrh krivulje pri K0 je pri 23. zaporedni razdalji, pri T0 pa je pomaknjen v desno (pri 46. 
zaporedni razdalji). Tudi pri paru K1-T1 (Slika 6) so frekvence razdalj višje pri testni seriji 
kapljic,  vrhova krivulj pa sta na v intervalu med 25. in 52. zaporedno razdaljo, pri K1 je vrh 
širok plato, potem pa se krivulja strmo spušča do 110. zaporedne razdalje, število najdaljših 
razdalj je minimalno. Pri T1 pa je vrh pri 30. zaporedni razdalji, krivulja se spušča bolj 
položno in enakomerno proti najdaljšim razdaljam. Večja zastopanost daljših razdalj je 
posledica debelejšega kolobarja kot je bil pri kontrolni seriji kapljic.  
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Največje razlike frekvenčnih porazdelitev razdalj so bile pri paru K2-T2, kjer smo testirali 
posredni vpliv kristalnega krožnika na strukturno kakovost standardizirane testne vode (Slika 
7). Tukaj je frekvenca razdalj višja pri kontrolni seriji kapljic, vrh je pri 55. zaporedni razdalji, 
krivulja pa potem strmo pada proti 130. zaporedni razdalji. Zastopanost najdaljših razdalj je 
majhna. Pri T2 je vrh krivulje pri 30. zaporedni razdalji, krivulja pa se enakomerno spušča 
proti najdaljšim razdaljam. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da kristalni krožnik vpliva na strukturno 
kakovost testne vode, največjo spremembo smo opazili, ko je bila čaša z vodo postavljena na 
ploščico na sredini krožnika. 
 

 

 
Slika 5: Frekvenčna porazdelitev razdalj med točkami mineralnih ostankov kapljic standardizirane 
testne vode v petrijevki (K0) pred in po 80-minutni izpostavitvi vplivu kristalnega krožnika (T0). 
 
 

 
 
Slika 6: Frekvenčna porazdelitev razdalj med točkami mineralnih ostankov kapljic standardizirane 
testne vode pred (K1) in po 80-minutni izpostavitvi vplivu kristalnega krožnika (T1 - neposredni stik). 
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Slika 7: Frekvenčna porazdelitev razdalj med točkami mineralnih ostankov kapljic standardizirane 
testne vode pred (K2) in po 80-minutni izpostavitvi vplivu kristalnega krožnika (T2 - posredni stik). 
 
 
 
 
4. ZAKLJUČEK 
 
 

Na podlagi rezultatov testiranja z BionEvapo® metodo ugotavljamo, da 
»KRISTALNI BIOENERGIJSKI KROŽNIK« 

vpliva na strukturno kakovost standardizirane vode  
in prejme Certifikat strukturne kakovosti vode 

(certifikatna listina št. 0203). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izsledke testiranja vašega izdelka »KRISTALNI BIOENERGIJSKI KROŽNIK«, ki so 
navedeni v tem poročilu, lahko uporabljate (dele ali celoto) samo v nespremenjeni obliki (npr. 
v promocijske namene; promocijski tiskani material, spletna stran ...). 


