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DOKUMENTACION I SHKURTËR I ANALIZËS
Për vlerësimin e karakteristikave të “PXD Biopiramidës” në pikëpamje
të harmonizimit të ndikimit biologjik të rrezatimit elektromagnetik dhe të
fushave bio-gjeologjike me ndikim të dëmshëm ndaj organizmit të njeriut.
Nga ana e laboratorit të kërkimeve IGEF me zbatim të kërkimeve biologjike, u testua
“PXD Biopiramida” e firmës PXD Sistem – Maqedoni, në pikëpamje të veprimit të saj mbrojtës
nga ndikimet biologjike të rrezatimit elektromagnetik dhe të fushave gjeo-biologjike me ndikim
të dëmshëm ndaj organizmit të njeriut.
Ky dokumentacion i shkurtër jep pasqyrë të qartë nga rezultatet e kërkimeve.
Analiza detajore nga 22.3.2007 vërtetoi se:
“PXD Biopiramida”
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është e përshtatshme për përdorim në hapësira banimi dhe në hapësira pune për mbrojtje nga
ndikimet biologjike të elektrosmogut dhe të fushave gjeo-biologjike të ndikimeve dëmtuese (si
ujërat nëntokësore, rrëshqitjet e tokës, rrjetit të Hartmanit dhe të Karievit). Plotësisht janë
përmbushur edhe kërkesat e Shoqatës ndërkombëtare për kërkimet ndaj elektrosmogut për
ndarjen e vulës IGEF me përmbajtje >testuar dhe rekomanduar nga IGEF<.

Kërkimet për ndikimin mbrojtës të “PXD – Biopiramidës” u zbatuan sipas
metodologjisë shkencore për hulumtime anonime. Prova për ndikimin mbrojtës u realizua me
instrumentet më bashkëkohore për fitbek biologjik, të cilat aplikohen në kërkimet shkencore për
stres dhe pushim. Në hulumtim u përfshinë gjithsej 22 testues nga 9 shtëpi, të cilat ishin caktuar
me zgjedhje të rastit në një grup kryesor dhe një grup tjetër kontrollues. Këtu janë përmbledhur
rezultatet më të rëndësishme nga analiza.

Rezultate të rëndësishme nga studimi për fitbetk biologjik në hulumtimin anonim
1. Reduktimi i potencialit nga stresi me ndihmën e “PXD Biopiramidës”
Potenciali nga stresi i të gjithë të testuarve
nga grupi kryesor u reduktua për 35%
dhe kishte rrjedhë më harmonike të lakoreve

2. Ngritja e volumit të duhur/sasia e gjakut
Qarkullimi i sasisë së gjakut tek personat e
testuar nga grupi kryesor pas aktivizimit të
“PXD Biopiramidës” u zmadhua për 20%.
Zmadhimi i sasisë së duhur të gjakut ndikon
pozitivisht në furnizim më të mirë të qelizave
me materie ushqyese dhe me materie të cilat e
përmirësojnë transferin.

3. Përmirësimi i variabilitetit të rrahjeve të zemrës

Studimi tregoi se “PXD Biopiramida” ndikon pozitivisht në nivelimin e balansit të
brendshëm të organizmit.
Në bazë të reduktimit të ngarkesave të jashtme, mund të reduktohet numri i çifteve
të rrahjeve të zemrës me diferencë > 50 ms dhe fuqi (Total Power) të sistemit
nervor.
Rrahjet e zemrës të personave që u testuan nga grupi kryesor gjatë kohëzgjatjes së
testimit iu afruan “vlerave të normales” të cilat i posedon njeriu i shëndoshë.
Aplikimi i “PXD Bioiramidës” mund të rekomandohet për reduktimin e ngarkesave
të jashtme nga eletrosmogu dhe fushat gjeo-biologjike të ndikimit të dëmshëm.
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