O Que é Tachyon?
Tachyons são partículas subatómicas semelhantes aos quarks que viajam mais
rápido que a luz. Essas partículas fundem-se com matéria física em várias
concentrações em todo o universo. Também chamado de prana, orgone e chi,
Tachyons são blocos de construção para a vida.
A táquionização é um processo tecnológico que impregna a matéria física com
uma maior quantidade de Tachyons e, portanto, altera permanentemente as
propriedades quânticas dos núcleos atómicos que o compõem .
Um cristal Tachyon é feito para entrar em ressonância com as altas frequências
vibracionais de energia chi rarefeita e isto é altamente biodisponível para
absorção humana.
O processo de Taquionização
A composição química não é alterada, a mudança ocorre num nível subatómico.
A tecnologia Tachyon aumenta muito a eficiência dos suplementos alimentares,
minerais e a água é revitalizada. Porque diminui a entropia da matéria física que
impede o processo de envelhecimento e fortalece o sistema imunológico.
Clarifica os campos electromagnéticos caóticos no que é o seu ambiente num
alcance máximo 20m de raio. Trabalha perto de computadores, sites de
celulares e outros locais nocivos? Um cristal Tachyon serve como tampão
contra a força negativa arranhando os seus campos de energia. A energia é
calmante e anima a matriz energética que molda os seus estados emocional,
mental, etérico . Tudo isso afecta a sua saúde física e bem-estar. Uma vez que
ele harmoniza todas as emissões electromagnéticas e é um excelente escudo
contra todas as formas de electricismo.
Benefícios
Os Tachyons são conhecidas pelos praticantes de artes como o Yoga para
influenciar positivamente o nosso físico e a parte energética do nosso
organismo.
Meditação torna-se mais fácil, dispara a intuição e o foco mental elevado pode
levar
ao despertar de talentos latentes ESP.
Tachyons, têm um impacto sobre a aura.As ferramentas de energia, tais como
fotografia Kirlian, Bovis Biômetros, Pêndulos Vesica e medidores Vida Egely
indicam rapidamente um campo da aura humana reforçada quando é fortificada
com um cristal Tachyion

