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Ważne wskazówki:

Klient  ma prawo do wykorzystania  niniejszego raportu  z  projektu.  Niezależnie  od  tego,  raport  ten  stanowi

własność  intelektualną  IFVBESA  jako  wykonawcy.  Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  wykorzystania

niniejszego raportu projektowego do innych celów, o ile nie narusza to ochrony danych lub poufności klienta. Z

drugiej strony, raport z projektu, z wyjątkiem „autoryzowanej wersji skróconej”, nie może być zmieniany lub

przekazywany  w  formie  skróconej  bez  zgody  IFVBESA.  Zamówienie  dla  tego  projektu  odnosi  się  do

bioenergetycznie  mierzalnych  wartości  i  ich  interpretacji  zgodnie  z  wytycznymi  BESA  lub  IFVBESA.

Utrzymanie  jakości  badanych  produktów  oraz  ich  regularna  kontrola  jest  zadaniem  i  odpowiedzialnością

zleceniodawcy. Badanie produkcji, mechanizmu działania lub interpretacji produktów Zleceniodawcy na rzecz

osób trzecich nie należy do obowiązków ani zadań Zleceniobiorcy. Nagrania wideo mogą być wykonywane

tylko za zgodą IFVBESA.
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BESA-Legenda do interpretacji wyników pomiarów BESA

Zmierzona wartość 50 na badanym meridianie reprezentuje optymalny stan energetyczny w tym organie lub
jego wyższych poziomach. Również zmierzone wartości w zakresie od 50 do max. 70 zaliczają się jeszcze do
neutralnego  i  zrównoważonego stanu energetycznego.  Organizm jest  w stanie  bardzo dobrze regulować
podrażnienia systemu (niewłaściwe sygnały z otoczenia).

 (niewłaściwe sygnały z
Wartości mierzone powyżej 70 do 100 reprezentują zakres zapalny lub tak zwaną nadwyżkę energetyczną
jako  reakcję  na  drażnienie  systemu  przez  odpowiednie  sygnały  środowiskowe.  Po  osiągnięciu  wartości
maksymalnych, stan energetyczny przechodzi w zakres degeneracyjny (niebieski).

Wartości pomiarowe od poniżej 50 do około 0 reprezentują tak zwany degeneratywny zakres pomiarowy lub
brak energii jako reakcję na stymulację systemu przez odpowiednie sygnały środowiskowe.

Wartości pomiarowe reprezentowane przez tzw. spadek wskaźnika o więcej niż 3 linie skali  wskazują na
całkowite rozregulowanie. Wpływ pewnych sygnałów z otoczenia prowadzi wtedy do tak silnych przeciążeń

systemu, które mogą być zharmonizowane tylko przez odpowiednie nowe sygnały.

Kluczowe dane BESA:

do 0,79 bardzo głębokie zaburzenie regulacji energii (SSD)/ niedobór energii
0,8 do 1,19 silne energetyczne zaburzenia regulacji (SD) degeneracja/ brak energii

1,2 do 1,59
zaburzenie regulacji energetycznej (D) zwyrodnienie/ niedobór 
energii

1,6 do 1,99 obszar przejściowej degeneracji (DÜ)

2,0 do 2,39 optymalna regulacja (OR)
2,4 do 2,79 w regulacji (R)

2,8 do 3,19 częściowe zapalenie = regionalny nadmiar energii (PE)
od 3,2 całkowity stan zapalny = silny ogólny nadmiar energii (TE)
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Podstawy tworzenia projektu badawczego P369

Międzynarodowe  stowarzyszenie  zawodowe  zajmujące  się  analizą  systemów
bioenergetycznych zleciło firmie Trihorse s.r.o. przetestowanie obiektu testowego „Trihorse
FINGER CAR” za pomocą analizy systemów bioenergetycznych (BESA). Testowanie odbyło się
niezależnie od subiektywnych odczuć wszystkich testowanych osób.

Opis „Trihorse FINGER CAR” przez klienta Pana Ivana Vanecko:

Drewniana zabawka „Trihorse FINGER CAR” jest unikalną, opatentowaną nowością na skalę
światową. Zabawka jest perfekcyjnie wykonana i ma unikalny design. Samochodzik zachęca
do  kreatywnego  rozwijania  zdolności  motorycznych,  drobnej  motoryki  i  koncentracji
użytkownika. Samochód „Trihorse FINGER CAR” ćwiczy mięśnie dłoni i palców, jednocześnie
poprawiając  zdolność  koncentracji.  Każdy  samochodzik  składa  się  z  solidnego  „korpusu”
wykonanego z regionalnego, naturalnego drewna w atrakcyjnej kolorystyce. Osie „Trihorse
FINGER  CAR”  są  swobodnie  zamontowane,  dzięki  czemu  można  je  łatwo  przesuwać  po
zagłębieniach na powierzchni za pomocą palców. W ten sposób możliwe stają się zupełnie
nowe  ruchy  i  style  jazdy.  Aby  dobrze  opanować  jazdę  „Trihorse  FINGER  CAR”,  trzeba
trenować, ponieważ samochód podąża za każdym najmniejszym ruchem ręki. Dzięki wysoce
precyzyjnemu wykonaniu i  niezwykłej konstrukcji  zawieszenia osi, użytkownik może łatwo
zmienić  kierunek  jazdy  za  pomocą przechyłu  bocznego.  Wypróbowanie  wielu  opcji  jazdy
wymaga zwiększonej koncentracji i wrażliwego prowadzenia. Atrakcyjność polega na nauce,
jak  umiejętnie  utrzymać  samochód na torze.  „Trihorse  FINGER CAR”  to  świetna zabawa,
która  pomaga  zharmonizować  ciało  i  umysł.  Ma  działanie  relaksujące  i  redukuje  stres.
Wszystkie grupy wiekowe docenią zalety zabawki.

Dla  początkujących,  którzy nigdy  nie  poruszali  zabawką „Trihorse  FINGER CAR”  po stole,
zalecamy użycie dołączonego „joysticka”. Ułatwia on znacznie sterowanie „Trihorse FINGER
CAR” dzięki przedłużonemu ramieniu dźwigni. Dołączone do zestawu filcowe pióra mogą być
również używane jako joystick. Kiedy filcowe pisaki zostaną włożone do otworu w „Trihorse
FINGER CAR”, podróż użytkownika może zostać zapisana na mapie drogowej dołączonej do
zestawu. W ten sposób można odtworzyć poprawę koordynacyjnych zdolności motorycznych
użytkownika.

Sposób działania pojazdu można podsumować następująco:

- łagodzi sytuacje stresowe

- wspomaga umiejętności grafomotoryczne

- poprawia koncentrację

- wzmacnia drobne zdolności motoryczne

- poprawia percepcję przestrzenną

- ma pozytywny wpływ na pamięć wzrokową

- wspomaga kreatywność

- wzmacnia wytrwałość i koncentrację (skupienie)
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Pojazd wspomaga jednoczesną synchronizację ciała i umysłu u dzieci, dorosłych i seniorów. 

Dzięki temu może być drewnianą zabawką dla wszystkich osób w wieku od 3 do 101 lat.

 

Usługi finansowania badań przez IFVBESA - BESA - badania 
referencyjne 

Ogólne informacje na temat tego projektu: 

W  projekcie  P369  chodziło  o  udowodnienie  działania  „Trihorse  FINGER  CAR”  na
rozregulowanie systemu energetyczno-informacyjnego,  jak również na podporządkowanie
obszarów  motoryczno-koordynacyjnym  osób  testowanych.  Do  tego  projektu  wybrano  4
osoby testujące zabawkę, 2 dziewczynki i 2 chłopców. Wszyscy badani są w wieku szkoły
podstawowej.

Oto krótka charakterystyka badanych:

Testujący 1:

Jest bardzo żywym chłopcem, któremu z trudem przychodzi  koncentracja. Chłopiec ciągle
śpiewa, skacze lub rozgląda się. 

Testujący 2:

Jest to bardzo ułożona i spokojna dziewczyna. W szkole jest raczej niepozorna. Matka skarży
się, że dziewczynka nie zna granic i zawsze robi to, co chce, a nie to, co jej każą.

Testujący 3:

Jest to bardzo żywa i pogodna dziewczynka, która ma problemy z koncentracją w szkole.
Bardzo szybko czuje się przytłoczona. Dziewczynka jest w stanie bardzo dobrze zintegrować
się z klasą, jest bardzo towarzyska i opiekuńcza.

Testujący 4:

Jest to bardzo wrażliwy, niespokojny chłopiec. Chłopiec obserwuje otoczenie i bardzo szybko
rozpoznaje, kto ma wobec niego dobre zamiary, a kto nie. To często sprowadza się do tego,
że  chłopiec  wycofuje  się  emocjonalnie  i  reaguje  w  sposób  wyczekujący.  Lekarze
zdiagnozowali u tego chłopca ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi lub równoważne z nim wyrażone zaburzenia zachowania lub emocji, które pojawiły się
w dzieciństwie). 

Klient  wyszedł  z  założenia,  że  poprzez  zastosowanie  „Trihorse  FINGER  CAR”  można
zneutralizować  ewentualne  deregulacyjne  zakłócenia  w  energetyczno-informacyjnym
systemie (system meridianów)  osób badanych oraz  wpłynąć  w pozytywny sposób na ich
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motoryczno-koordynacyjne  obszary,  a  tym  samym  poprawić  ich  podstawy  motoryczno-
koordynacyjne. 

W  związku  z  tym  należało  praktycznie  i  faktycznie  przywrócić  badaną  w  ten  sposób
deregulację do normy fizjologicznej, co miało zostać sprawdzone na osobach badanych w
ramach niniejszego projektu BESA.

„Trihorse  FINGER  CAR”  został  przetestowany  zgodnie  z  wymaganiami  klienta  w  ramach
obowiązujących warunków IFVBESA dotyczących przyznawania znaków jakości. W zależności
od znaczenia wyników badań,  znaki  jakości  przyznawane są w 3 kategoriach,  biorąc pod
uwagę wszystkie badania projektu. 

Klient i konstruktor „Trihorse FINGER CAR”, Pan Ivan Vanecko, założył, że zabawkowy pojazd
jest  w  stanie  ponownie  zneutralizować  przedstawione  bioenergetyczno-informacyjne
deregulacje  u  osób  testowanych,  jak  również  zastąpić  związane  z  nimi  zaburzenia
motoryczno-koordynacyjne  pozytywnymi  stanami  odpowiadającymi  normie.  By
odpowiedzieć  na  pytanie  czy  „Trihorse  FINGER  CAR”  może  tego  dokonać,  zlecono
następujące testy BESA. 

Przekaz informacji:

Transfer  informacji  odbywa się  z  hiperprzestrzeni  obiektu testowego do hiperprzestrzeni
obiektów biologicznych (ludzi, zwierząt,  roślin). Stamtąd informacja dociera tzw. kanałami
interakcji  do  przestrzeni  odniesienia  lub  przestrzeni  energetycznej.  Jest  to  związek  m.in.
wszystkich  organów  i  form  energetycznych  w  obiekcie  biologicznym.  Tam  informacja
programu  może  się  dynamicznie  materializować  i  tym  samym  zmieniać  stany  bieżące.
Zmiany  te  mogą  się  pojawiać  w  formie  neutralizacji  lub  harmonizacji  zakłóceń,
rozwiązywania problemów, blokad i itd. 

Opis projektu badawczego

Celem przeprowadzenia  testów było udowodnienie  funkcjonalności  „obiektu  testowego”.
Wyniki  badań uzyskano poprzez  testowanie  badanych pod kątem deregulacji  w systemie
energoinformacyjnym  i  jej  wpływu  na  motoryczne  i  koordynacyjne  zachowania  osób
biorących udział w testach, aby porównać ich reakcje bez „obiektu testowego” / z „obiektem
testowym”. 

- Pomiary PRZED zostały wykonane bez udziału „Trihorse FINGER CAR”.

- Pomiary PO zostały wykonane po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Pytanie w pomiarach PO brzmiało: Czy pojazd „Trihorse FINGER CAR” potrafi przyczynić się
do neutralizacji zaburzeń w organizmie osoby testowanej?

Zadaniem zespołu firmy Trihorse r.s.o. było ustalenie, czy obiekt testowy –  „Trihorse FINGER
CAR” –   jak  zaznaczono  w opisie  produktu,  jest  odpowiedni  do neutralizacji  zaburzeń w
energetyczno-informacyjnym  (system  meridianów)  systemie  osoby  badanej.  Ponadto
postanowiono  sprawdzić  czy  pojazd  może  przyczynić  się  do  złagodzenia  ewentualnych
deficytów w obszarach motoryczno – koordynacyjnych badanych dzieci.
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Warunki:

Testy  BESA  zostały  przeprowadzone  w  pomieszczeniach  IFVBESA  w  warunkach
laboratoryjnych,  w  temperaturze  pokojowej  20°  Celsjusza,  na  naturalnej  drewnianej
podłodze. Przed przeprowadzeniem testów BESA osoby testowane zostały przygotowane do
testów.

Faza 1 Podstawowe badanie BESA PRZED – określenie stanu bioenergetycznego osób 
badanych

Faza 2 Badanie BESA PO – po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR"”

Faza 3 Ocena wyników, jak również opracowanie szczegółowej opinii 
eksperckiej 

Procedura i specyfikacje dotyczące realizacji projektu

1. Pomiar  bazowy  BESA  badanych  we  wszystkich  wcześniej  ustalonych  punktach

pomiarowych (punkty TING) w celu ustalenia stanu faktycznego.  Wyniki  są określane

dokładnie według specyfikacji  BESA i  dokumentowane za pomocą znanych wykresów

BESA.

2. Aktywacja obiektu testowego. „Trihorse FINGER CAR” został użyty przez uczestników 

testu zgodnie z instrukcjami osoby nadzorującej pomiary.

3. W  zależności  od  projektu,  badani  byli  poddawani  testowi  BESA  po  użyciu  obiektu

testowego („Trihorse FINGER CAR”). Punkty pomiarowe wymienione w punkcie 1 były

mierzone w tej  samej kolejności  i  czasie trwania w celu określenia aktualnego stanu

energetycznego osoby badanej. Wyniki zostały określone zgodnie ze specyfikacją BESA i

udokumentowane na wykresach BESA.

Procedura badania

BESA 1 PODSTAWOWE BADANIE „PRZED” 

W  pierwszym  etapie  przeprowadzany  jest  podstawowy  test  bioenergetyczny  w

meridianowych punktach końcowych (punkty TING) osoby badanej.

BESA BADANIE PO – po zastosowaniu "Trihorse FINGER CAR".

Po około 20 minutach od momentu użycia „Trihorse FINGER CAR” przeprowadzany jest test
BESA PO na osobie badanej. Ten etap badawczy ma odpowiedzieć na pytanie: Jak reaguje
system meridianów osoby badanej po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”?
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Testujący 1
BESA 1 testowanie PODSTAWOWE-PRZED

BESA 1 badanie podstawowe PRZED 

Eva Krankl przeprowadza pomiar podstawowy BESA na osobie badanej. Wszystkie testy BESA
przeprowadzane w na punktach TING (40 punktów na palcach rąk i nóg osoby testowanej).

Cel:  Stworzenie testu podstawowego jako reprezentacji  energetycznej sytuacji  wyjściowej
dla wszystkich dalszych testów BESA.

BESA ewaluacja testu P369 1.0
od 14-02-2021 o godzinie 18:28 – 18:41 (12 minut) 

Wynik: ogólny wynik pomiaru wskazuje na energetyczne obciążenie w punktach końcowych
meridianów, a następnie na podporządkowaną sytuację metaboliczną badanej osoby.

82 % w niebieskiej zonie

10 % w czerwonej zonie

7 % w zielonej zonie

1 % w żółtej przejściowej zonie

Wniosek: Jak pokazują wykresy BESA i diagram kołowy, 82% wyników pomiarów znajdowało
się  w  niebieskim,  degeneratywnym  zakresie  (niedobór  energii).  Obraz  jest  nieco
dramatyczny,  biorąc  pod  uwagę  odczyty  w  obszarze  czerwonym.  Czerwone  wartości
pomiarowe reprezentują całkowitą deregulację tych obszarów energetycznych. Oznacza to,
że system energetyczno-informacyjny organizmu mógłby w przypadku stałego oddziaływania
takich  lub  podobnych  pól  zakłócających  wywołać  u  badanej  osoby  silny  stres.  Dla
wyrównania  tych  czerwonych  wartości  pomiarowych  (lub  dla  ich  neutralizacji)  system
energo-informacyjny osoby badanej potrzebuje silnego pozytywnego impulsu z zewnątrz.
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Przegląd pomiarów BESA
Wartości ze spadkiem

Podstawowy test BESA
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Po przeprowadzeniu testów podstawowych BESA PRZED zastosowano „Trihorse FINGER 
CAR”:

Wykresy na poniższych zdjęciach potwierdzają pewne nieskoordynowane zachowanie 
obiektu „Trihorse FINGER CAR”.
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BESA 2 testowanie PO

Badanie BESA 2 PO - po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Po użyciu „Trihorse FINGER CAR” przez około 20 minut, przeprowadzany jest kolejny test
BESA na osobie badanej.  Wszystkie testy BESA przeprowadzane są w punktach TING (40
punktów na palcach rąk i nóg osoby testowanej).

Cel:  Określenie  reakcji  systemu  energetyczno-informacyjnego  (meridianowego)  osoby
badanej,  po  zastosowaniu  na  niej  „Trihorse  FINGER  CAR”.  Określenie  sposobu  działania
„Trihorse FINGER CAR” i różnic w porównaniu z testami BESA 1 PRZED.

BESA ewaluacja testu P369 1.0
od 14-02- 2021 o godzinie 18:41 – 18:48 (6 minut) 

Wynik:  Wynik  pomiaru  pokazuje  znaczącą  poprawę  w  systemie  energetyczno-
informacyjnym (meridianowe punkty końcowe) osoby badanej.

100 % w zielonej zonie

Wnioski:  Jak  pokazują  wykresy  BESA,  po  zastosowaniu  „Trihorse  FINGER CAR”  wszystkie
punkty  pomiarowe  znalazły  się  w  zielonym,  optymalnym  i  zneutralizowanym  obszarze
(zrównoważony system energetyczno-informacyjny osoby testowanej). Test BESA pokazuje
znaczną  poprawę  sytuacji  energetyczno-informacyjnej  w  systemie  meridianowym  osoby
badanej w porównaniu z testem BESA 1 PRZED. Wynik pokazuje, iż zastosowanie „Trihorse
FINGER CAR” poprawia poprzedni odczyt, pokazującym całkowite rozregulowanie, wykryte w
teście BESA PRZED poprzez neutralizację obszaru podtrzymującego życie osoby testowanej.
Porównania  wykresów  BESA  potwierdzają  zmianę  i  wskazują  na  neutralizację  napiętych
(czerwonych) punktów akupunkturowych w systemie meridianów osoby badanej.
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Informacja dotycząca osoby testowanej:

Oprócz wyników BESA (neutralizacja systemu energetyczno-informacyjnego), wykresy zdjęć
poniżej  również  potwierdzają  poprawę  zdolności  motoryczno-koordynacyjnych  osoby
badanej po 20-minutowym zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Wnioski:  Wyniki testów terenowych pokazują również znaczne uspokojenie ruchów osoby
używającej  „Trihorse  FINGER  CAR”.  Oznacza  to,  że  zastosowanie  „Trihorse  FINGER CAR”
może mieć trwały pozytywny wpływ na zachowanie ruchowe osoby badanej. Porównanie
wykresów PRZED i PO potwierdzają tę zmianę.

Uwagi nauczyciela obserwującego badania:

− Chłopiec jest coraz spokojniejszy w zabawie, ale po 20 minutach nadal ma braki
koncentracji. Świadczy o tym fakt, że z trudem udaje mu się utrzymać samochód
na czerwonej linii drogi. 

− Chłopiec chętnie eksperymentuje z „Trihorse FINGER CAR” i jeździ po klasie obok
szablonu jezdni. 

− Dziecko dokładnie ogląda „Trihorse FINGER CAR”, sprawdzając jego funkcjonalność i
możliwości. 

− Badany chce kontynuować zabawę samochodem po zakończeniu testu. Widać, że
zabawa sprawia mu dużą radość. 
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Testujący 2
BESA 1 testowanie PODSTAWOWE-PRZED

BESA 1 badanie podstawowe PRZED 

Eva Krankl przeprowadza pomiar podstawowy BESA na osobie badanej. Wszystkie testy BESA
przeprowadzane są w punktach TING (40 punktów na palcach rąk i nóg).

Cel:  Stworzenie testu podstawowego jako reprezentacji  wyjściowej sytuacji  energetycznej
osoby badanej stanowiących punkt odniesienia dla wszystkich dalszych testów BESA.

BESA ewaluacja testu P369 2.0
od 14-02-2021 o godzinie 18:28 – 18:41 (12 minut) 

Wynik: wynik  pomiaru wskazuje  na  energetyczne  obciążenie  osoby badanej  w punktach
końcowych meridianów, metaboliczna sytuacja osoby badanej pozostaje w zielonej zonie.

40 % w niebieskiej zonie

60 % w zielonej zonie

Wnioski:  Jak pokazują wykresy BESA i  wykres kołowy,  tylko 40% wyników pomiarów dla
danej  osoby  badanej  znajdowało  się  w  niebieskim,  degeneratywnym  zakresie  (niedobór
energii).
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Po przeprowadzeniu podstawowych testów BESA PRZED zastosowano „Trihorse FINGER 
CAR”:

Obraz pokazany poniżej potwierdza nieskoordynowaną jazdę „Trihorse FINGER CAR”.
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BESA 2 testowanie PO 

Badanie BESA 2 PO - po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Po użyciu „Trihorse FINGER CAR” przez około 20 minut, przeprowadzany jest kolejny test
BESA. Wszystkie testy BESA przeprowadzane są w punktach TING (40 punktów na palcach
rąk i nóg).

Cel:  Określenie  reakcji  systemu  energetyczno-informacyjnego  osoby  badanej  po  użyciu
„Trihorse  FINGER CAR”;  określenie  sposobu działania  „Trihorse  FINGER CAR’”;  wskazanie
podobieństw/różnic w odniesieniu do wyników testów BESA 1 PRZED.

BESA ewaluacja testu P369 2.0
od 14-02- 2021 o godzinie 19:02 – 19:10 (8 minut) 

Wynik: Wynik pomiaru pokazuje znaczącą poprawę poziomu energii osoby badanej. 

100 % w zielonej zonie

Wnioski:  Jak  pokazują  wykresy  BESA,  po  zastosowaniu  "Trihorse  FINGER CAR"  wszystkie
punkty  pomiarowe  znalazły  się  w  zielonym,  optymalnym  i  zneutralizowanym  obszarze
(zrównoważony  system  energetyczno-informacyjny).  Rezultatem  testu  BESA  jest  znaczna
poprawa sytuacji energetyczno-informacyjnej osoby badanej w systemie meridianowym w
porównaniu z testem BESA 1 PRZED. Okazuje się, że użycie „Trihorse FINGER CAR” poprawia
odczyty wykryty w teście BESA PRZED. Porównania wykresów BESA potwierdzają zmianę –
brak niebieskich punktów akupunkturowych w systemie meridianów osoby badanej.
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Informacja dotycząca osoby testowanej:

Oprócz  wyników  testów  BESA,  wykresy  potwierdzają  fakt  neutralizacji  energetyczno-
informacyjnego systemu osoby badanej oraz wskazują na poprawę jej zdolności motoryczno-
koordynacyjnych po 20-minutowej zabawie z „Trihorse FINGER CAR”.

Wnioski: Wyniki testów terenowych pokazują znaczne uspokojenie ruchów osoby badanej.
Zatem zabawa z „Trihorse FINGER CAR” miała pozytywny wpływ na zachowanie ruchowe
badanego.

Komentarz nauczyciela obserwującego test:

Po rundzie z „Trihorse FINGER CAR” dziecko mówi: „Już skończyłam. Samochodzik nie chce
jeździć z palcem, ale tylko z drewnianym ołówkiem”. Dziewczynka bierze drewniany ołówek
do  jazdy  i  jest  zadowolona.  Jazda  jest  zabawna,  ale  na  początku  dziewczynce  brakuje
wytrwałości.  Jednak,  jak  pokazuje  wynik  testu  BESA,  „Truhorse  FINGER  CAR”  przynosi
pozytywny efekt.  
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Testujący 3
BESA 1 testowanie PRZED-PO 

BESA 1 badanie podstawowe PRZED 

Eva Krankl przeprowadza podstawowy pomiar BESA na osobie badanej. Wszystkie testy BESA
przeprowadzane są w punktach TING (40 punktów na palcach rąk i nóg).

Cel: Stworzenie testu podstawowego jako reprezentacji energetycznej sytuacji wyjściowej 
osoby badanej co posłuży jako punkt odniesienia dla wszystkich dalszych testów BESA.

BESA ewaluacja testu P369 3.0
od 16-02-2021 o godzinie 18:28 – 18:41 (12 minut) 

Wynik: Wynik pomiaru wskazuje na energetyczne obciążenie osoby badanej w punktach 
końcowych meridianów; metaboliczna sytuacja badanej osoby ma podrzędne znaczenie.

87 % w niebieskiej zonie

12 % w zielonej zonie

1 % w żółtej przejściowej zonie

Wnioski:  Jak  pokazują  wykresy  BESA  i  wykres  kołowy,  87%  wyników  pomiarów  osoby
badanej znajduje się w niebieskim, degeneratywnym zakresie (niedobór energii).
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Po przeprowadzeniu testu podstawowego BESA PRZED zastosowano „Trihorse FINGER 
CAR”:

Zdjęcie poniżej potwierdza skoordynowany tor jazdy dziewczynki testującej „Trihorse 
FINGER CAR”.
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BESA 2 testowanie PO 

BESA 2 badanie PO - po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”

Po dwudziestominutowej  zabawie z  „Trihorse  FINGER CAR” przeprowadzono kolejny test
BESA. Wszystkie testy BESA przeprowadzane są w punktach TING (40 punktów na palcach
rąk i nóg).

Cel:  Określenie  reakcji  systemu  energetyczno-informacyjnego  (meridianowego)  osoby
badanej, po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”. Określenie sposobu działania „Trihorse
FINGER CAR” i różnic w porównaniu z testami BESA 1 PRZED.

BESA ewaluacja testu P369 3.0
od 14-02- 2021 o godzinie 19:02 – 19:10 (8 minut) 

Wynik: Wynik pokazuje znaczącą poprawę jeśli chodzi o stan energetyczny osoby badanej.

100 % w zielonej zonie

Wnioski:  Jak  pokazują  wykresy  BESA,  po  zastosowaniu  „Trihorse  FINGER CAR”  wszystkie
punkty  pomiarowe  znalazły  się  w  zielonym,  optymalnym  i  zneutralizowanym  obszarze
(zrównoważony system energetyczno-informacyjny). Test BESA pokazuje znaczną poprawę
sytuacji  energetyczno-informacyjnej  w  systemie  meridianowym  osoby  badanej  w
porównaniu z testem BESA 1 PRZED. Zatem „Trihorse FINGER CAR” daje niezbędny impuls
oraz  poprawia  obszary  testowane.  Porównania  wykresów  BESA  pokazują  likwidację
niebieskich punktów akupunkturowych w systemie meridianów osoby badanej.
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Informacja dotycząca osoby testowanej:

Wyniki  testów  BESA  oraz  wykresy  powyżej  potwierdzają  neutralizację  energetyczno-
informacyjnego systemu osoby badanej oraz wskazują na poprawę zdolności motoryczno-
koordynacyjnych badanego po 20-minutowym zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Komentarz nauczyciela obserwującego:

Podopieczna ma do wyboru - bawić się samochodzikiem lub wyjść do ogrodu, aby pobawić
się z innymi dziećmi. Dziewczynka wybiera zabawę samochodzikiem. Podopieczna staje się
coraz spokojniejsza podczas zabawy, jej cierpliwość oraz koncentracja wyraźnie poprawiają
się. Im bardziej jest spokojna, tym lepiej potrafi kontrolować palcem zabawkę. Dziewczynka
mówi: „Mogłabym siedzieć godzinami i bawić się samochodzikiem”.
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Testujący 4

BESA 1 testowanie PODSTAWOWE-PRZED 

BESA 1 badanie podstawowe PRZED 

Eva Krankl przeprowadza podstawowy pomiar BESA na osobie badanej. Wszystkie testy BESA
przeprowadzane są w punktach TING (40 punktów na palcach rąk i nóg).

Cel: Stworzenie testu podstawowego jako reprezentacji energetycznej sytuacji wyjściowej co
będzie stanowić punkt wyjściowe dla wszystkich dalszych testów BESA.

BESA ewaluacja testu P369 4.0
Od 16-02-2021 o godzinie 17:42 – 17:50 (8 minut) 

Wynik:  Wynik  pomiaru  pokazuje  energetyczne  obciążenie  osoby  badanej  w  punktach
końcowych meridianów; sytuacja metaboliczna osoby badanej jest podrzędna.

90 % w niebieskiej zonie

10 % w zielonej zonie

Wnioski: Jak pokazują wykresy BESA i wykres kołowy, 87% wyników pomiarów znajduje się
w niebieskim, degeneratywnym zakresie (niedobór energii). Aby zneutralizować niebieskie
odczyty, osoba badana potrzebuje silnego pozytywnego impulsu z zewnątrz.
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Po przeprowadzeniu podstawowych testów BESA PRZED zastosowano „Trihorse FINGER
CAR”:

Zdjęcie  poniżej  pokazuje  duży  entuzjazm oraz skoordynowane i  skoncentrowane zachowanie
badanego podczas jego zabawy z „Trihorse FINGER CAR”. 
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BESA 2 testowanie PO 

Badanie BESA 2 PO - po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR”.

Po dwudziestominutowej  zabawie z  „Trihorse FINGER CAR” przeprowadzono kolejny test
BESA  na  osobie  badanej.  Wszystkie  testy  BESA  przeprowadzane  w  punktach  TING  (40
punktów na palcach rąk i nóg).

Cel:  Określenie  reakcji  systemu  energetyczno-informacyjnego  (meridianowego)  osoby
badanej  po  zastosowaniu  „Trihorse  FINGER  CAR”;  opisanie  sposobu  działania  „Trihorse
FINGER CAR”; wskazanie podobieństw/różnic w porównaniu z testami BESA 1 PRZED.

BESA ewaluacja testu P369 4.0
od 14-02- 2021 o godzinie 19:02 – 19:10 (8 minut) 

Wynik: wynik pomiaru pokazuje znaczącą poprawę stanu energetycznego osoby badanej.

100 % w zielonej zonie

Wnioski:  Jak  pokazują  wykresy  BESA,  po  zastosowaniu  „Trihorse  FINGER CAR”  wszystkie
punkty  pomiarowe  znalazły  się  w  zielonym,  optymalnym  i  zneutralizowanym  obszarze
(zrównoważony system energetyczno-informacyjny). Wynik testu BESA wskazuje na znaczną
poprawę energetyczno-informacyjnej sytuacji osoby badanej w porównaniu z testem BESA 1
PRZED.  Zatem  nasuwa  się  wniosek,  że  „Trihorse  FINGER  CAR”  posłużył  jako  impuls
neutralizujący  napięcie  dziecka.  Porównanie  wykresów  BESA  potwierdza  tę  zmianę  –
niebieskie punkty akupunkturowe zostały zneutralizowane.
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Informacja dotycząca osoby testowanej:

Podczas  zabawy  dziecku  towarzyszy  entuzjazm  oraz  wybuchy  radości.  Dziecko  puszcza
wodze  kreatywności  malując  tor  jazdy.  Wyniki  testów  potwierdzają  poprawę  zdolności
motoryczno-koordynacyjnych chłopca po 20-minutowej zabawie „Trihorse FINGER CAR”.

Komentarz nauczyciela obserwującego badania:

Podczas zabawy samochodzikiem badany staje się spokojniejszy i bardziej skoncentrowany.
W miarę trwania zabawy wzrasta również jego kreatywność umysłowa. Próbuje on budować
różne obiekty obok drogi, aby stworzyć swój własny świat.
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Wszystkie testy BESA w skrócie

Osoba testująca 1
Po zastosowaniu Trihorse FINGER CAR 

Osoba testująca 2
Po zastosowaniu Trihorse FINGER CAR 

Osoba testująca 3
Po zastosowaniu Trihorse FINGER CAR

Osoba testująca 4
Po zastosowaniu Trihorse FINGER CAR
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Ogólne informacje o wynikach testu

Zarówno człowiek, jak i wszystkie obiekty biologiczne stanowią rodzaj anteny odbiorczej dla
informacji  środowiskowej.  Dzieje  się  tak  dlatego,  ponieważ  życie  człowieka (zarówno  jak
wszystkich  obiektów  biologicznych)  zasadniczo  zależy  od  informacji  środowiskowej.  Nasz
organizm jest biologicznie bardzo wrażliwy na to, gdzie znajdują się naturalne informacje
(pola)  lub  gdzie  podlegają  one  interakcjom  i  fluktuacjom.  Z  tego  powodu  wykryte
energetyczno-informacyjne  pola  interferencyjne  są  biologicznie  bardzo  istotne.  Każda
redukcja lub transformacja tych pól interferencyjnych (najlepiej do 100%) jest biologicznie
bardzo ważna, nawet decydująca dla życia. Wymaga to wysokiego poziomu percepcji lub
koncentracji.

Energetyczno-informacyjny stres pochodzący z naszego otoczenia jest kompatybilny z życiem
tylko  wtedy,  gdy  można  go  dopasować  do  naturalnej  tolerancji  wahań  (redukcja
wewnętrznego  stresu).  Zakłócenia,  problemy,  blokady,  dysharmonie  w  bioenergetyczno-
informacyjnym  obwodzie  sterowania  człowieka  znajdują  swoje  przyczyny  w  zakłócającej
informacji.

Projekt  P369  miał  na  celu  udowodnienie  neutralizujących  efektów  działania  „Trihorse
FINGER CAR”.

Pojazd „Trihorse FINGER CAR” zneutralizował biologicznie niekorzystne efekty obecne u
osób badanych za pomocą testów BESA PRZED.

Reasumując,  należy  zaznaczyć  znacząca  zdolność  „Trihorse  FINGER  CAR”  do
neutralizowania  czynników  stresogennych  i  przekształcania  ich  w  biologiczną  wartość
poprawiającą życie.

Autoryzowane streszczenie

Przeprowadzone przez IFVBESA testy BESA nad energetyczną i fizyczną skutecznością „Trihorse
FINGER  CAR”  jednoznacznie  wykazały,  że  zabawka  potrafi  zneutralizować  bioenergetyczno-
informacyjnie  istotne  czynniki  stresogenne  w  systemie  energetycznym  osób  używających
„Trihorse  FINGER  CAR”.  Za  pomocą  analizy  systemu  bioenergetycznego  systematycznie
sprawdzono  na  poziomie  bioenergetyczno-informacyjnym  wpływ  wyżej  wymienionych
czynników stresowych na osoby badane,  obserwując  ich  system meridianów i  energetyczno-
biologiczne obwody kontrolne.

Testy BESA PRZED - PO wykazują znaczące zmiany w badanych punktach akupunkturowych oraz
w systemie meridianów. Dane pomiarowe oraz ich kluczowe liczby potwierdzają z jednej strony
obciążenie organizmu badanych osób przez pola zakłócające, z drugiej zaś strony wyjaśniają, w
jaki  sposób  po  zastosowaniu  „Trihorse  FINGER  CAR”  napięcie  zostaje  przekształcone  w
biokompatybilną energię przyjazną dla ciała. 
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Wszystkie  wartości  pomiarowe  uległy  znacznej  poprawie  przechodząc  z  przeważnie  100-
procentowego niebieskiego zakresu pomiarowego do zielonego pola.

Oznacza  to,  że  nastąpiła  optymalna  dynamika  regulacji.  Zatem,  według  IFVBESA,  można
wyraźnie mówić o optymalnej, znaczącej poprawie sytuacji energetycznej organizmu.

Wynik:  W testach BESA zbadano efekty zastosowania pojazdu „Trihorse FINGER CAR”. W
przeciwieństwie  do  testów  PRZED,  w  których  nie  zastosowano  „Trihorse  FINGER  CAR”,
uzyskano  pozytywne  wyniki  pomiarów,  wskazujące  na  neutralizację  czynników
niekorzystnych. Dynamika regulacji rozwinęła się do optymalnego zakresu efektywnego. Z
holistycznego punktu widzenia można założyć, że pozytywny efekt wystąpi również u innych
osób używających „Trihorse FINGER CAR”.

Poprzez  udowodnienie  bioenergetyczno-informacyjnej  skuteczności  „Trihorse
FINGER CAR” w projekcie P369 spełnione zostały warunki do otrzymania znaku
jakości  BESA  nadawane  przez  międzynarodowe  stowarzyszenie  zawodowe
BESA.
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