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Tachyonizovaný silica disk 10cm jednostranný 
 

Energia prúdi jednou stranou disku. Strana, cez ktorú 
vychádza tachyónová energia von, je označená nápisom: 
„Energy flows out this side“.   
 
Silica je skvelý vodič, ktorý vytvára silné a stabilné 
tachyonizované pole do diaľky približne 4,5m. Tachyón 
prechádza cez všetky materiály. Disky sú tenké a krehké, 
preto sú v laminátovej fólii. Ľahko sa zlomia, ale to nevadí. Aj 
po popraskaní ostávajú rovnako účinné a fólia ich udrží spolu, 
po kope. Nevyberaj disk z ochrannej priesvitnej fólie.  

Použitie: 
 

- Počítač, tablet, televízor, laptop – umiestni disk zozadu na obrazovku tak, aby 
strana, cez ktorú prúdi energia von, išla do zariadenia a smerom na teba, keď 
sa naň pozeráš. Nedávaj ho na spodok laptopu. 

 

- Wifi – polož disk pod wifi tak, aby energia prúdila hore do zariadenia. 
 

- Hlavný elektrický istič – prilep disk tak, aby energia prúdila do ističa. 
 

- Nabíjanie vody – umiestni disk pod pohár alebo džbán tak, aby energia prúdila 
do vody. Voda bude úplne nabitá po 5 hodinách. 

 

- Do chladničky – polož disk na spodok chladničky tak, aby energia prúdila 
smerom hore. Tým vytvára pole, v ktorom sa jedlo udrží dlhšie čerstvé. 

 

- Pod kvetinky – umiestni disk pod kvetináč tak, aby energia prúdila smerom 
hore, do kvetiny. To jej pomôže prosperovať na maximum. Alebo ho daj do 
záhonu tak, aby smeroval na celý rad rastliniek. 

 

- Čistenie kryštálov – polož disk na stôl tak, aby energia prúdila smerom hore a 
na disk polož kryštály, ktoré chceš nabíjať. 

 

- Liečenie tela a bolesti – prilož si disk na telo tam, kde cítiš bolesť. Polož si ho 
tak, aby energia prúdila do tela. Niekedy si prikladám disk za podprsenku na 
hrudník na nabíjanie srdcovej čakry. Alebo na podbruško pri menštruácii na 
uvoľnenie od bolesti, prípadne na kríže. Disk nosím aj celý deň, alebo ho mám 
aj celú noc. Intuitívne si to nacíť ako dlho je to pre teba potrebné. Ak je 
energia príliš silná, tak ho odlož a použi ho opäť neskôr. Na liečenie tela je 
lepší ULTRA disk, lebo lieči aj aurické pole. 

 

- Sladký spánok – umiestni disk za posteľ na stenu ku hlave, niekoľko cm pod 
telo tak, aby energia prúdila pod telom cez matrac vodorovne smerom 
k nohám. Toto pomáha tvojmu telu ľahšie sa uvoľniť a regenerovať. 
A podporuje liečivé sny.  

 

- Čakry a meditácia – ľahni si a polož disk na určitú čakru, ktorú chceš aktivovať 
tak, aby energia prúdila smerom do tela. Uvoľni sa a dýchaj do tejto časti tela. 
Spoj sa s tachyónovou energiou a uvoľni sa do meditácie. Na čakry 
a meditáciu je lepší ULTRA disk, lebo pôsobí aj na aurické pole. 
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Tachyonizovaný mikro-disk 35mm jednostranný 
 

Pre tento disk platí všetko to isté ako pre Silica disk 10cm 
jednostranný. Účinnosť má úplne rovnakú, len plocha je menšia. 
Preto je skvelý na odrušenie elektromagnetického smogu 
z telefónu a tiež ako liečivá pomôcka na telo, na nabíjanie vody, 
alebo na čistenie kryštálov. Energia prúdi jednou stranou, ktorá je 
na disku označená nápisom „Energy flows out this side“. 
Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky. 
 
Použitie: 

- Telefón – prilep disk zozadu na telefón tak, aby energia prúdila do telefónu a 
smerom na teba, keď telefonuješ. 

- Pri bolesti – prilep disk na telo tak, aby energia prúdila do tela. 
- Fľaša na vodu – prilep disk na spodok fľaše tak, aby energia prúdila smerom 

hore do fľaše. 
 
 
 

 

Tachyonizovaný ULTRA silica disk 10cm 
 

Pre tento disk platí všetko to isté, čo pre Silica disk 
10cm jednostranný. Rozdiel je v tom, že tento disk 
obsahuje 2 takéto jednostranné disky zlepené oproti 
sebe. Tým pádom energia prúdi oboma stranami 
a vytvára tak pole do vzdialenosti 4,5m na každú 
stranu.  
 
Tachyóny sa zrážajú a vytvárajú tak nové energetické 
NEO – pole, ktoré je niekoľkonásobne efektívnejšie. Pri 

tomto disku sa nemusíš starať, ktorou stranou ho prikladáš. 
 
Preto sa tento disk používa hlavne na liečenie tela. Nabíja a lieči telo a zároveň aj 
aurické pole vďaka tomu, že prúdi oboma stranami. Je skvelý na akékoľvek boľavé 
miesto na tele a tiež na bruško počas menštruácie. Bolesť zmizne do 20 minút. 
 
Vracia ťa naspäť do stavu rovnováhy, zdravia, vitality a mladistvosti. Zvyšuje fyzický 
výkon, mentálnu jasnosť a emocionálnu odolnosť. Môžeš ho použiť na všetky tie isté 
veci, ako aj jednostranný disk. 
 
 

Budem rada, ak mi napíšeš svoju skúsenosť na: amrita@amrita.sk 

Celú ponuku produktov nájdeš na stránke: www.amrita.sk/tachyon  

 

Všetky produkty sú certifikované originály od firmy ATTI. 
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