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Umys ponad materił ą

QUANTEC®

Zmiana paradygmatów w naukach przyrodniczych (biologii,
chemii, medycynie) wynika w du ym stopniu z nowych osi gni
fizyki kwantowej. Fizyka jest matk wszystkich nauk i jako taka
bada podstawowe zale no ci mi dzy przyczynami a skutkami
w zjawiskach przyrody dost pnych ludzkiemu poznaniu. Fizyka
pos uguje si przy tym logik i matematyk . Prawa fizyki musz
mie zastosowanie wsz dzie i by przy tym odtwarzalne.

Dylemat nowoczesnej fizyki polega na tym, e przed oko o stu
laty dokona si podzia obszaru, w którym obowi zuj prawa
fizyczne, przy czym prawa, które mo na stosowa w jednym
obszarze, w drugim trac swoj wa no . Podczas gdy
makrokosmos podlega prawom fizyki Newtona, w mikro-
kosmosie obowi zuj prawa fizyki kwantowej.
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Nazwa QUANTEC mówi już, że chodzi tu o technikę fizyki
kwantowej. W fizyce kwantowej jest dużo możliwe, czego nie
możemy wyobrazić sobie w makrokosmosie. Cząsteczki mogą
być równocześnie materią i falą, zatem jednocześnie materią
i nie-materią. Gdy ochłodzimy materię do temperatury -273º C,
atomy rozpuszczą się do przezroczystego kondensatu Bosego-
Einsteina. Materia może zmienić się w światło i odwrotnie,
powiązanie jest przyczyną oddziaływania na odległość,
a przypadek porządkuje chaos; lista cudów, albo - lepiej
formułując - zjawisk, które wydają nam się cudami, jest długa.

®

Mind Over Matter®

Wstęp
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Wielu biologów, chemików i lekarzy trzyma si

Czy to naprawd
i w

My w M-TEC jeste

Dlatego konsekwentnie skonstruowali QUANTEC tak,

Peter-Raphael von Buengner

ę kurczowo praw
rządzących w makrokosmosie i neguje fakt, że makrokosmos,
którego doświadczamy i w którym żyjemy, składa się z mikro-
kosmicznych cząstek.

ę jest takie nieprawdopodobne, że cząstki nie
tracą wszystkich swoich cech łaściwości, gdy stają się częścią
czegoś większego?

śmy pewni tego, że makrokosmos jest
ostatecznie tylko jednym z możliwych przejawów mikrokosmo-
su. Wierzymy, że mikrokosmos ze swoimi prawami fizyki
kwantowej stanowi zasadę nadrzędną i że błędem jest wierzyć
tylko w to, co można w dosłownym znaczeniu u/chwycić.
Świadomość rządzi materią, a nie na odwrót.

śmy
że odpowiada on prawom mikrokosmosu i działa na tej
płaszczyźnie (świadomości). Fakt, że niektóre możliwości
zastosowania wydają się graniczyć z cudami, nie ma nic wspól-
nego z cudami czy magią, lecz jest po prostu konsekwencją
zadziwiającego świata fizyki kwantowej. Czy to działa czy nie,
nie jest już według nas żadną sprawą wiary; poddaliśmy się
badaniom naukowym i z sukcesem podjęliśmy najtrudniejsze
wyzwania w najrozmaitszych dziedzinach.

Niniejsza książka daje Państwu możliwość, aby wyrobić sobie
własne zdanie na podstawie popartych dowodami przykładów.

®

Mind Over Matter®
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Na karcie adresowej wpisuje si

Przy ka

QUANTEC .

W tym celu wpisuje si

ę dane osoby lub instytucji, która
daje zlecenie terapii drogą instrumentalnej biokomunikacji.

żdym kliencie można założyć dowolną ilość obiektów
docelowych. Obiektami docelowymi mogą być sam klient lub
jego pies, jego firma, doprowadzenie wody do jego domu etc.
Karta klienta zawiera więc adres, na który wysyła się rachunki,
a obiekt docelowy powinien być napromieniowywany przez

ę w oknie obiektu docelowego dane
i wprowadza fotografię wykonaną aparatem cyfrowym.
W naszym przykładzie chodzi o trzy krzewy bukszpanu
w kształcie stożka, które przez fotomontaż zostały
przedstawione na jednym zdjęciu.

®

QUANTEC -software®
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Z d j ę c i a m o ż n a ł a t w o
wprowadzać przez kopiowanie
i wklejanie lub przez otwarcie
odpowiedniego pliku z folderu.
Wystarczy kliknięcie na prawy
klawisz myszy i gotowe!

Nast pnie zak ada si stron terapii (HealingSheet); tutaj ukazuj si wszystkie
cz stotliwo ci i informacje, które b d wykorzystane do na wietlania obiektu.
HealingSheet otrzymuje nazw odzwierciedlaj c po dany wynik [1], poczym
formu uje si odpowiedni afirmacj [2] i wprowadza informacje, którymi powinien
by napromieniowywany obiekt docelowy [3] .
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Środki ukazujące się na stronie terapii można wybrać w dwojaki
sposób:

Po pierwsze poprzez generator, który skanuje biopole przy
pomocy diody z białym szumem, po czym pokazuje znalezione
w bazach danych wpisy.

ęcioma standardowymi bazami
danych:

ło duszy
ążenia

żu

Software jest dostarczana z pi

Afirmacje
Doradztwo gospodarcze
Homeopatyczne zwierciad
Obci
Programy sabota

Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę spytać,
ponieważ ilość baz danych ciągle się zwiększa.

�

�

�

�

�

Poza nimi możemy obecnie dostarczyć około 100 innych baz
danych.
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Druga możliwość wpisania środków w kartę terapii to
bezpośredni wybór z baz danych według własnej wiedzy, testu
kinezjologicznego lub repertoryzacji homeopatycznej:

Jeśli środki zostały wybrane przez generator, automatycznie
otrzymały już one odpowiednią potencję homeopatyczną.
W przypadku, gdy dokonali Państwo wpisów w kartę terapii
według własnego uznania, można ręcznie ustawić potencję
i intensywność poszczególnych środków.

Pflanzen- und Gartenpflege Anlockung und
Förderung von Nützlingen* Insekten*
Marienkäfer, Kugelkäfer

�

� �
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Software daje do wyboru ustawienie tej pierwszej w skali od 1 do
10 milionów, jako potencja D, C lub LM. W oknie przedstawio-
nym powy

QUANTEC ustawi
t

Ustawienie intensywno

Intensywno

żej można ją ustawić samodzielnie lub przez odpo-
wiedni przycisk funkcyjny spowodować, że
ę potencję automatycznie.

ści służy złagodzeniu tzw. pierwotnego
pogorszenia, zjawiska znanego z homeopatii, które może
wystąpić przy wysyłaniu informacji pewnych środków.

ść można porównać do regulatora głośności
w urządzeniu stereofonicznym Hi-Fi; gdy intensywność ustawi-
my początkowo na niskim poziomie (1-3), nie dojdzie do wystą-
pienia niepożądanych działań ubocznych.

®
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Jedn QUANTECA jest mo

W tym celu ustawia si

Mo

ą z głównych zalet żliwość wysyłania
napromieniowywania.

ę jednorazowo do kiedy, ile razy dziennie
i jak długo powinny trwać poszczególne naświetlania. Następnie
wszystko odbywa się automatycznie. Ustawienie standardowe
wysyła falę co 3 godziny przez 12 sekund. Ustawienie standar-
dowe można jednak zmieniać:

żliwe jest też ustawienie nadawania w określone dni tygodnia
lub miesiąca.

®

Asystent nadawania
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Dodatkowo istnieje również opcja nadawania tylko w ciągu dnia
lub tylko nocą.

Nadawanie manualne

Poprzez przycisk funkcyjny „Nadawa

Gdy wszystko zosta
QUANTEC automatycznie uzupe

ć na diodę” uzyskujemy
przekazanie ustawionych częstotliwości i drgań na obiekty
postawione na pozłacanej klamrze, przymocowanej do szklanej
płytki z różowym kwarcytem. Wszystko, co podczas ustawione-
go czasu nadawania, zostanie umieszczone na klamrze,
otrzyma pożądaną informację.

ło ustawione, można wydrukować opis
terapii, który łnia wszystkimi
danymi klienta oraz terminami wysyłania informacji:

®
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To,

HOTLINE

Nasi wspó

Dwa razy w roku urz
na pytania, omawia

przyk

QUANTECA , prywatnych spotka

Organizujemy szkolenia specjalistyczne na ró

jak najwi

że do zakupu jakiegoś produktu jest się jako klient dobrze
traktowanym, jest zupełnie normalne; każda firma troszczy się
o klienta. My jednak pomagamy Państwu również i po zakupie:

łpracownicy są do Państwa dyspozycji, gdy mają
Państwo jakieś pytania.
Są u naszych klientów cenieni za swoją kompetencję,
cierpliwość i wsparcie. Dysponujemy komputerami
zastępczymi i w nagłych wypadkach dostarczymy jeden
z nich, gdy komputer klienta zastrajkuje. Można wgrać na
niego dane, które zostały ostatnio zabezpieczone.
Pomagamy w ten sposób jak najbardziej ograniczyć szkody
spowodowane usterką hardware.

ądzamy konferencje regionalne,
w którym udziela się odpowiedzi

łady terapii oraz prowadzi dyskusje na ciekawe tematy.
Konferencje stwarzają też możliwość poznania innych
użytkowników ń i komuni-
kacji przez telefon.

żne tematy,
np. coaching, doradztwo gospodarcze, rolnictwo lub biologia
budownictwa. Oferta ciągle się zmienia, aby objąć

ększą ilość różnych dziedzin.

�

�

�

KONFERENCJE

®

SZKOLENIA

Jakość jest dla
nas bardzo ważna

SERWISU

Wstęp
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� BIULETYN NOWOŚCI

Nasz biuletyn, który wysy
i wiadomo

QUANTECA , porady dotycz QUANTEC i mo-

Nasza filozofia firmy to pomóc naszym klientom w odnoszeniu
sukcesów. Wiemy, i sukces s

aby jak najlepiej wykorzystywali QUANTEC .
Wynik: sukces, a przez to zadowoleni klienci.

łamy mailem, zawiera zawsze,
oprócz interesujących nowości ści dotyczących

ące software
żliwości ich zastosowania w praktyce.

że wynik ą ze sobą ściśle związane.
Sukces i następstwo, czy też wynik mają w języku niemieckim
ten sam rdzeń (Erfolg, Folge). Kształcimy i wspomagamy
naszych klientów,

®

®

®

NASZ CEL: klienci odnoszący sukcesy

W skrócie
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Organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między
sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne
(biokomunikacja).

Instrumentalna biokomunikacja oznacza możliwość zbudowa-
nia fizykalnego urządzenia w taki sposób, aby mogło ono
symulować system biologiczny. W konsekwencji urządzenie
takie może odbierać informacje od innych systemów biolo-
gicznych i również dostarczać informacji innym systemom.

Interfejsy umożliwiające komputerowi komunikację z systemami
biologicznymi bazują z jednej strony na diodach, wy-
twarzających „biały szum”, a z drugiej na zjawisku analo-
gicznym do powiązania fotonów bliźniaczych.

Dziedziny zastosowania dla tej technologii są praktycznie
nieograniczone.

Instrumentalna biokomunikacja poprzez
QUANTEC®

Biokomunikacja

15



Biokomunikacja

Komórki stanowi

Techn i ka , dz i
QUANTEC

mo

ące część organizmu biologicznego są
przyzwyczajone słuchać rozkazów. Hormony i impulsy nerwowe
są częścią łańcucha poleceń ciała fizycznego, podczas gdy
biofotony i świadomość są nośnikami informacji płaszczyzny
bardziej subtelnej. Świadomość jako sygnał kontrolny dla
procesów biologicznych znana jest nam np. z NLP (pro-
gramowanie neurolingwistyczne), uzdrawiania duchowego,
uzdrawiania na odległość, zaklinania kurzajek i ze strategii
wyobrażania sobie własnej krwi jako wojska i kierowania go
w miejsce, gdzie ma się zwalczyć nowotwór (metoda
Simontona). Biokomunikacja ta rozgrywa się w dużej mierze
poza obszarem dostępnym naszym pięciu zmysłom, który
możemy uchwycić urządzeniami do pomiaru zjawisk fizycznych.
Z tego powodu jej skuteczność jest często stawiana pod
znakiem zapytania. Jednakże w ostatnim czasie medycyna
konwencjonalna zbliża się do tego zagadnienia pod
nadrzędnym pojęciem psychoneuroimmunologii.

ęk i
której

że podłączyć się
do tych procesów
ś w i a d o m o ś c i , t o
d i oda z „b i a ł ym
szumem“.
Technologia ta była
przez długi czas
badana na znanych
uniwersytetach i za
k a ż d y m r a z e m
dostarczała dowodu,
że można jej używać
jako interfejsu między
ś w i a d o m o ś c i ą
a maszyną.

®

zdj S. Heüveldopęcie:

Instrumentalna biokomunikacja
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Oddziaływanie na odległość dzięki fotonom bliźniaczym

Fotony bli

QUANTECA polega na powi

Powi

informacji istniej

Czy QUANTEC mo

źniacze pozostają ze sobą w kontakcie, niezależnie od
odległości w jakiej się od siebie znajdują. Wychodzimy z za-
łożenia, że działanie ązaniu tych
fotonów bliźniaczych. Aparat fotograficzny przy każdym zdjęciu
łapie zawsze pewną część powiązanych cząsteczek światła
(fotonów), których bliźniaki pozostają przy obiekcie przedstawio-
nym na zdjęciu. Ponieważ utrzymywany jest kontakt
z bliźniakami, mogłoby to tłumaczyć mechanizm działania, który
łączy fotografie z przedstawianymi obiektami i na odwrót.

ązanie fotonów bliźniaczych jest naukowo udokumentowa-
ne; dowiedziono również, że związek ten może być wykorzysty-
wany do przekazywania informacji. Dla tego typu przekazu

ą już możliwości zastosowania w przemyśle.

że zatem wykorzystać to zjawisko prze-
nosząc w komputerze informacje na fotografie cyfrowe?
Na to pytanie odpowiadamy twierdząco i widzimy zaletę w tym,
że przejął to komputer. Zamiast ręcznej, mozolnej procedury
software wysyła automatycznie wiele razy dziennie informacje
do obiektów docelowych.

®

®

Grafika: model pola doświadczalnego, przy którym udało się profesorowi
Zeilinger dowieść przekazu informacji przez fotony bliźniacze.
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Zasady oddziaływania na odległość

Fakt,

Kto nie mo

Zosta

że fotony bliźniacze są zawsze ze sobą powiązane, można
było sprawdzić od czasu, gdy udało się rozszyfrować „język”
fotonów (cząsteczek światła). Język ten składa się z dwóch
części (kod binarny), a mianowicie ruchów poziomych i piono-
wych.
Również alfabet Morse’a i komputer posługują się takim
językiem binarnym. Przy zaprogramowaniu komputera w ten
sposób, by interpretować pionowe ruchy fotonów jako „1”,
a poziome jako „- , komputer i fotony mówią tym samym
językiem.

że w to uwierzyć, nie powinien tego wypowiadać
głośno; przekazywanie informacji za pomocą fotonów
bliźniaczych jest wykorzystywane w przemyśle.

ło to już opublikowane w czasopismach…

”

Fotony (poziomo i pionowo)                l - - l l - l - - - l l - l l l - -

Alfabet Morse’a (kreska i punkt)        . - - . . - . - - - . . - . . . - -

Kod komputera (0 i 1)                          100110100011011100

Badania dotyczące uzdrawiania na odległość dowodzą, że
można w ten sposób pomóc pacjentom. W tych badaniach
przekazano wyłącznie fotografie i nazwiska pacjentów osobom,
które potem, na odległość (bez żadnego osobistego kontaktu)
modliły się za pacjentów lub próbowały uzdrowić ich na drodze
duchowej. Pozytywne wyniki tych doświadczeń wynikają być
może z tego, że fotografie utrzymują kontakt z całością, którą
odzwierciedlają. ( )www.remotehealing-online.com

Fotony bliźniacze
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NAUKA/MEDYCYNA

Kryształowa kula do operacji
Światło zapobiega
w rozszyfrowaniu
zakodowanych danych.
Tego małego cudu
dokonał po raz pierwszy
fizyk kwantowy, Alfred
Zeilinger.

Wiedeń (SN-bm). Słowo jest trudne
do wymówienia, materia jeszcze
bardziej skomplikowana. Krypto-
grafia kwantowa działa przez
powiązane cząsteczki światła, które
dają się dopiero urzeczywistnić przy
ich pomiarze. Paradoks ten ma
w każdym razie duży pożytek:
w Wiedniu, w środę w południe, po
raz pierwszy na świecie zaszy-
frowano przekaz bankowy i przy
zabezpieczeniu od podsłuchu
przekazano go z punktuA(ratusz) do
punktu B (Bank Austria Credit-
anstalt). Skutecznie.

Głównymi autorami tego wydarzenia
była grupa Antona Zeilingera
z Wiedeńskiego Instytutu Fizyki
Eksperymentalnej (opracowała
urządzenie do kodowania wia-
domości) oraz fizycy kwantowi
austriackiego Instytutu Badawczego
Seibersdorf pod kierownictwem
Christiana Monyka.

KRYPTOGRAFIA KWANTOWA

dla bezpiecznego przekazu danych
„Alice” wytwarza dzięki systemowi
luster powiązane ze sobą pary
fotonów. Jeden wysyła do „Boba”,
a drugi mierzy sama.

„Powiązanie” –
foton A i B są ze sobą
powiązane – przy pomiarze
jednego jego cechy
przenoszą się w tej samej
chwili na „foton bliźniaczy”

system luster
Laser

przesyłanie np.
kablem światłowodowym

A B
„Alice“ „Bob“

Detektor mierzy
stan kwantów,
np. polaryzację
(poziom drgań)

lub

A wykorzystuje
wyniki pomiaru do
szyfrowania danej

wiadomości

B przez identyczny
pomiar może tę

wiadomość
rozszyfrować

Pomiar fotonów w miejscu A i B
Stan fotonu w chwili pomiaru jest
czysto przypadkowy, lecz wyniki

pomiarów
A i B są całkowicie identyczne

Wyniki pomiaru mogą być wykorzystane
do szyfrowania danych

Wyniki
pomiaru
= klucz

Wyniki
pomiaru
= klucz
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bankowych
Pod pojęciem kryptografii kwantowej
rozumie się wytworzenie klucza do
zaszyfrowania danych metodami
fizyki kwantowej.

Fizycy kwantowi zajmują się
najmniejszymi cząsteczkami materii
jakie tworzą światło, a przede
wszystkim poznawaniem praw fizyki
kwantowej.

Sprawa powiązanych cząsteczek
światła wprawiła już swego czasu
w szał geniusza Alberta Einsteina.
Nazwał on to zjawisko „upiornym
działaniem na odległość”.
Rzeczywiście ta technika szyfro-
wania, która jest wykorzystywana na
rynku, wydaje nam się tajemnicza
i niezrozumiała. Jej podstawą są
fotony, małe nośniki energii światła.
Kierunek wibracji danego fotonu
może się doskonale dopasować do
kierunku innego fotonu. Jest przy tym
obojętne, w jakiej odległości ten drugi
foton się znajduje. Gdy ma to
miejsce, mówimy o „powiązaniu”,
jakby oba kwanty świetlne, daleko od
siebie oddalone, wyrzucały tę samą
liczbę oczek w tym samym czasie.
Foton nie wykazuje pierwotnie takiej
właściwości. Dopiero porównanie
wibracji przy pomiarze fotonów
ujawnia ich identyczne zachowanie.
Wykorzystuje to kryptografia kwan-
towa. Umożliwia ona niepodatne na
podsłuch rozmieszczenie kluczy
przez ich równoczesne generowanie

w nadajniku (ratusz) i w odbiorniku
(bank), dzięki czemu są one
w każdym momencie identyczne.
W porównaniu z dotychczasowymi
technikami szyfrowania różnica
polega na tym, że fotony przed
pomiarem nie posiadają żadnej
właściwości. Uzyskują ją dopiero
przy pomiarze.

Brzmi to nieprawdopodobnie, lecz
jest charakterystycznym zjawiskiem
fizyki kwantowej.

Dane wysyłane tym szyfrem są przez
to nie do „złamania”. Inne kody
bazują na prawach matematycznych
i dlatego nie są tak przypadkowe, jak
te „upiorne zjawiska” ze świata
kwantów; można je zatem kiedyś
rozszyfrować. Obie cząsteczki
światła wytwarza laser (mocna
wiązka światła) w małej skrzynce
z rodzajem kryształowej kul i
w środku. Jedna została w banku,
druga - wysłana do klienta (ratusza).
Droga biegnie kablem światło-
wodowym. Sama wiadomość jest
w każdej cząstce (bit) związana
z kluczem.

Upiór ze świata kwantów

Źródło: Salzburger Nachrichten
Czw., 22. kwietnia 2004



Na poprzedniej stronie podkre

A propos Einsteina: po tym, jak by

najznakomitszych

Badania w Princeton pod
kierownictwem profesora
Roberta G. Jahna trwaj

QUANTECA .

śliliśmy na czerwono akapit
o Albercie Einsteinie. W rzeczywistości Albert Einstein znał efekt
wynikający z połączenia fotonów bliźniaczych. Nie mógł go
sobie jednak wytłumaczyć i dlatego określił go jako „upiorne
działanie na odległość”. Nie chodzi jednak o żadne upiory,
lecz - jak wiemy już z fizyki kwantowej - o całkiem normalne
zjawisko fizyczne.

ł zmuszony uciekać przed
nazistami z Niemiec do USA, wykładał na Uniwersytecie
Princeton, gdzie nauczało po nim wielu
fizyków. Właśnie w Princeton prowadzono od końca lat 70-tych
badania z białym szumem i tam również stwierdzono, że diody te
są w stanie funkcjonować jako interfejs między maszyną
a świadomością.

ą już
prawie od 30 lat. W wielu
próbach polowych ciągle się
potwierdzało, że diody mogą
i n t e r a g o w a ć z e ś w i a -
domością. Technologia ta
stanowi serce ®

Uniwersytet Princeton

Albert Einstein

Kobieta testowana na jednym z elektro-
nicznych „generatorów przypadku”
(Random Event Generator, REG,
u góry), z którymi przeprowadzano
eksperymenty przede wszystkim
w laboratorium PEAR, USA

Biokomunikacja
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Diod

jak na ekranie telewizyjnym po
zako QUANTECA jest
porównywalny z odbiornikiem radiowym, ustawionym mi

Jednak

QUANTEC wykorzystuje t

Niezliczone serie testów na ludziach i zwierz

René

ę, która wywarza biały szum, można sobie wyobrazić jako
lampę kwarcową, używaną wcześniej w telewizorach lub
radiach. Szum otrzymał atrybut „biały”, ponieważ obraz
uzyskany na czarnym ekranie przedstawia migające, białe
punkty; wygląda to podobnie

ńczeniu programu. Sam szum diody
ędzy

dwiema stacjami nadawczymi, który raz głęboko dudni, raz
wysoko gwiżdże, po czym znów szumi na średnich czę-
stotliwościach – zupełnie przypadkowo i bez widocznego wzoru.

że w momencie, gdy szum ten nawiązuje kontakt ze
świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez
komputer elektronicznie przetworzone i zinterpretowane.

ę możliwość interakcji ze
świadomością i przy pomocy białego szumu znajduje
odpowiednie wpisy w swoich bazach danych (np. afirmacje,
akupunktura, esencje dr Bacha, homeopatia, kolory).

ętach udowodniły,
że diody z białym szumem mogą służyć jako interfejs między
różnymi przejawami świadomości a komputerem. Francuz
Peoch dowiódł nawet w swoich eksperymentach,
przeprowadzonych w laboratorium snu, że funkcjonuje to
również całkowicie w stanach innych niż stan normalnej
świadomości czuwania.

®

®

Interfejs QUANTECA ze® świadomością

Biały szum
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Diody z białym szumem mierzą w Princeton nie tylko
pojedynczych ludzi

Roger Nelson z Princeton ustali

Potem rozmie

ł, że biały szum diod reaguje
także na świadomość grupową. Zabrał on swoje diody m. in. do
sali koncertowej i stwierdził, że podczas koncertu zachodzą
wyraźne zmiany.

ścił na całej kuli ziemskiej ok. 75 diod i udowodnił,
że wydarzenia, które emocjonalnie poruszają ludzkość, mają
wpływ na biały szum. Pierwszym wydarzeniem, przy którym
otrzymał równoczesne, synchroniczne wyniki pomiarów
w Europie i w USA, był dzień pogrzebu Lady Diany. Następnie
zmierzył on wiele wydarzeń, z których 11 wrzesień 2001
przyniósł wyniki zasługujące na szczególną uwagę. Dane
wszystkich diod rozstawionych na świecie są codziennie
przekazywane przez internet do centralnego komputera
w Princeton i tam przetwarzane.

Świadomość globalna

Biokomunikacja
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11 wrzesień

Po tym, jak w dni poprzedzaj

Blisko

ące linia oscylowała w pobliżu zera,
atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Yorku
wywołał wyjątkowo gwałtowne odchylenie. Szczególnie fakt, że
diody na całym świecie wyskoczyły synchronicznie jeszcze
zanim zdjęcia z zamachu pokazano w telewizji, wskazuje na to,
że my ludzie jesteśmy ze sobą powiązani, nawet gdy nie widzimy
tych samych obrazów i nie otrzymujemy tych samych informacji.

ść miejsca wydarzenia nie odgrywa dla diod, jak i w tym
wypadku, prawie żadnej roli; diody w dalekiej Azji, Afryce czy
Europie wykazały tak samo wielkie odchylenie jak te, które były
ustawione niedaleko Nowego Yorku. Teoria pól morficznych
może tu służyć jako wytłumaczenie.

Naukowcy z Uniwersytetu Princeton opublikowali podstawowe
wyniki badań diod z białym szumem w książce „Margins of
Reality”. Książka ta jest też już dostępna w języku niemieckim
pod tytułem „An den Rändern des Realen”.

Świadomość globalna
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M-TEC Verlag

Robert G. Jahn und Brenda J. Dunne

DES
REALEN

AN DEN RÄNDERN
Über die Rolle des Bewusstseins
in der physikalischen Welt
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M-TEC Verlag
Peter von Buengner eK
Marxnweg 4
82054 Altkirchen
Deutschland

Physik und Metaphysik gelten gemeinhin als streng gegensätzliche Disziplinen,
zwischen denen es keinerlei Berührungspunkte gibt. Brenda
J. Dunne sind bei ihren bis dato über siebenundzwanzig Jahre währenden
Experimenten zum Princeton Engineering Anomalies Research Program zu
Ergebnissen gelangt, die diese Haltung widerlegen.

Ihre provokante These lautet, vorsichtig ausgedrückt: Zwischen menschlichem
Bewusstsein auf der einen Seite sowie physikalischen Geräten und technischen
Systemen auf der anderen kann es zu Wechselwirkungen kommen, die die
Versuchsergebnisse so stark beeinflussen, dass sie sich signifikant von dem
unterscheiden, was man angesichts der bekannten physikalischen Gesetze
erwarten dürfte. Der Dialog zwischen Bewusstsein und physikalischer Welt
verursacht so gravierende Effekte und Prozesse, dass in einigen Fällen die
fundamentalen wissenschaftlichen Prämissen von Raum, Zeit und Kausalität in
Frage gestellt werden.

“Dieses Buch gibt ein leistungsfähiges neues Hilfsmittel an die Hand, eine
Klinge, scharf wie ein Laser, die durch Jahrhunderte von Eisen schneidet, damit
der Intellekt sich endlich mit der Intuition vereine. Welch ein willkommenes
Geschenk für unsere Zeit.” Richard Bach

Robert G. Jahn und

Robert G. Jahn und Brenda J. Dunne zeigen, dass das Bewusstsein in der Lage ist,
die Gesetze der Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen und mit dieser Fähigkeit an
die Ränder des Realen zu stoßen. Ihre auf gesicherten experimentellen Daten
beruhenden Resultate lassen unsere physikalische Welt in einem neuen Licht
erscheinen. Damit erweitern Jahn und Dunne den engen Horizont, den die
klassischen Naturwissenschaften um unser Weltbild ziehen, und werfen
gleichzeitig dem modernen Wissenschaftsbetrieb vor, wichtige Aspekte der
Erkenntnis aus ihrem Blickfeld auszublenden.
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Jak Pa

Podkre
QUANTEC we wszystkich jego funkcjach. Jedno jest jednak
oczywiste: gdyby w Princeton nie sympatyzowano z tym,
co robimy, ksi

Poniewa

QUANTEC równie

ństwo może zauważyli, książka naukowców z Princeton
ukazała się w wydawnictwie M-TEC. Dano nam również pozwo-
lenie na wydrukowanie trójkąta z różanymi kwarcytami na
grzbiecie i tylnej okładce książki (por. poprzednie strony).

ślamy, że nie oznacza to, by autorzy potwierdzali

ążka nie ukazałaby się w naszym wydawnictwie
w obecnej postaci.

ż wiele terapii medycyny alternatywnej znajduje się
poza granicami nauki, wiele osób wychodzi z założenia, że

ż nie jest poważnie traktowany na uniwer-
sytetach i w akademiach medycznych. To nie ma już więcej
miejsca. Na następnej stronie znajdą Państwo informacje
o badaniach w uniwersyteckiej klinice we Freiburgu, gdzie
poddano QUANTEC testom.

®

®

®

QUANTEC i ksi® ążka z Princeton

Biokomunikacja
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QUANTEC obiektem bada® ń naukowych

Q U A N T E C ® j e s t p i e r w s z y m
u r z

,
które klinika uniwersytecka uzna

Przy nast

„Analizy te wykaza

Nie oznacza to, QUANTECA jest naukowo uznane,
lecz jest to pierwszy krok w tym kierunku.

ą d z e n i e m , s ł u ż ą c y m
instrumentalnej biokomunikacji

ła
za warte tego, by stać się obiektem
badań naukowych.

Badaniom tym groziło z początku niepowodzenie, ponieważ
komisja kliniki do spraw etyki miała zastrzeżenia. Potem jednak
pracownicy, docenci i ordynatorzy uniwersytetu zgłosili chęć
poddania się testom. Napromieniowywanie uczestników w tym
eksperymencie przeprowadził pan von Buengner ze swojego
QUANTECA w odległym o 350 km Monachium, czyli jako
uzdrawianie na odległość przy pomocy komputera!

ępnym projekcie statystycznej oceny wyników badań,
prowadzonych pod hasłem „Czy komputery potrafią się
modlić?”, rezultat można ostrożnie określić jako pozytywny.

Wyniki eksperymentów z Freiburga, ogłoszone również
w godnym cytowania czasopiśmie, mówią:

ły wyraźną poprawę stanu ogólnego (t(9)=
-3.28; p= .005), co oznacza przeciętną poprawę z mniej dobrego
do dobrego. Jeśli chodzi o różne jakości samopoczucia,
uczestnicy opowiadali, że stali się mniej nerwowi (t(9)=-1.96;
p= .04), mieli więcej energii (t(9)=2.28; p= .024) i byli mniej
zmęczeni (t(9)=3,25; p= .005). Członkowie tej grupy opowiadali
także o spełnieniu życzenia, przy czym przeciętnie jedno stało
się rzeczywistością (na płaszczyźnie fizycznej: (t(9)=2.28,
p= .009; na płaszczyźnie psychicznej (t(9)= 3,86, p= .002); na
płaszczyźnie socjalnej: (t(9)=4.07, p= .002); w życiu zawo-
dowym: (t(9)=3,0, p= .008)."

że działanie

®

®

Badanie naukowe
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Wyj QUANTECAątkowość ®

QUANTEC ma wie le
w

QUANTEC jest obecnie najnowocze

Obok fal skalarnych QUANTEC przekazuje równie

QUANTEC realnie napromieniowuje obiekty docelowe, przy
czym mo

QUANTEC jest dost , zawiera ponad
100.000

w swoim rodzaju, który
zosta

QUANTEC jest po prostu czym

ł a ś c i w o ś c i , k t ó r y c h
w takim zestawieniu nie
p o s i a d a ż a d n e i n n e
urządzenie.

śniejszym urządzeniem
i ma największe doświadczenie w zastosowaniu diod z białym
szumem.

ż informacje
analogicznie do przekazu przez fotony bliźniacze. Proszę czytać
na ten temat w rozdziale „Oddziaływanie na odległość i fotony”.

żna to sprawdzać. Każdy termin naświetlania ukazuje
się na monitorze i jest na Państwa oczach realizowany.

ępny w 12 językach
środków; jest najczęściej sprzedawanym na świecie

systemem komputerowym z dziedziny instrumentalnej
biokomunikacji i pierwszym systemem

ł uznany przez jeden z niemieckich uniwersytetów za wart
tego, by poddać go próbom w ramach naukowych badań.

ś wyjątkowym i dlatego
z uzasadnieniem numerem 1 na świecie.

®

®

®

®

®

®

1. Dioda z bia

2. Oddzia

3.Automatyczne napromieniowywanie

4. Inne

łym szumem

ływanie na odległość poprzez fotony bliźniacze

*

niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, portugalski, chiński, arabski,
koreański, tajwański, japoński, słoweński i polski

*

Biokomunikacja
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zdjęcie: S. Heüveldop

zdjęcie: M-TEC AG

zdjęcie: M-TEC AG
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Dziedziny zastosowa QUANTECAń ®

Psychosomatyka

Energetyzowanie i
harmonizacja

Zwierz

Coaching

Doradztwo gospodarcze

Ochrona

Oczyszczanie zbiorników
wodnych

Uzdatnianie wody

Hotele SPA

Rolnictwo

Uprawa winoro

Feng Shui

Biologia budownictwa

Elektrosmog

Uzdrawianie miejsca do
spania

ęta

środowiska

śli

Dziedziny zastosowań



Wi

Praktycznie ka

Gdy dolegaj

W praktyce jest to dotychczas trudne do prze

ększość pacjentów postrzega się w swojej chorobie jako
ofiara, a rodzaj choroby uważa za czysto przypadkowy. Przy
tym, na często stawiane pytanie – dlaczego to właśnie im się
teraz przytrafiło – mogliby przecież otrzymać odpowiedź, która
zbliżyłaby ich w kierunku prawdziwej przyczyny tego „dlaczego”,
a tym samym zbliżyłaby ich w stronę uzdrowienia i to dalej niż
tylko o jeden krok.

żda choroba ma jakąś typową dla siebie
przyczynę psychiczną. „Soma” po łacinie oznacza „ciało” i jeśli
dusza ciągle jest w jakimś określonym aspekcie wyprowadzona
z równowagi, kiedy traci harmonię, wtedy to psychosomatyzuje,
czyli manifestuje na ciele to, co ją gnębi – tymi samymi choroba-
mi u wszystkich ludzi, niezależnie od języka, jakim się posługują,
przynależności kulturowej i narodowościowej.

ą zęby, nie można się właśnie „przegryźć” przez
trudności; przy problemach z kręgosłupem brakuje siły przepro-
wadzenia zamiarów (mieć kręgosłup, złamać komuś kark). Gdy
ktoś nie może czegoś więcej strawić, rzuca mu się to na żołądek;
gdy nie może już czegoś dłużej przełknąć – na gardło; gdy
agresje są tłumione, żółć nie może płynąć.
Jeśli ktoś z trudem coś daje, ma astmę lub zaparcia, a jeśli
oddaje zbyt wiele – rozwolnienie. Listę można by ciągnąć dalej –
dla każdej dolegliwości. Podłoże chorób nie jest przypadkiem,
lecz jasną przesłanką, jednoznacznie wzywającą do podjęcia
odpowiednich kroków.

łożenia, ponieważ
po pierwsze terapeuci nie są przy wszystkich chorobach biegli
w rozpoznawaniu zależności między zaburzeniem a sympto-
mem, po drugie: nawet gdy są one wiadome, za długo trwałoby
wyjaśnienie tych związków pacjentowi. Lukę tę zamyka teraz
nasz nowy moduł programu.

Czynnik czasu

QUANTEC 5.2 wyja® śnia już obecnie mowę
duszy – choroby
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We

QUANTEC potrzebuje oko

źmy na przykład pod uwagę nieżyt żołądka. Aby uzyskać
następujący wynik, trzeba jedynie poprzez kliknięcie zaznaczyć
opcje listy żołądka i wybrać chorobę (por. grafikę wyżej). Po
kliknięciu na „Start” ło jedną do
dwóch minut, aby sformułować afirmację (NLP, por. grafikę na
następnej stronie), pokazać znaczenie psychosomatyczne,
medyczną ExpertInfo i w końcu – jak do tej pory – środki leczni-
cze wykryte dzięki diodzie z białym szumem.

®

ExpertScan QUANTECA oraz modu® ł
Psychosomatyka
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ExpertScan QUANTECA oraz moduł Psychosomatyka®

Po afirmacji (patrz: grafika wy
QUANTEC bierze pod uwag

to 50-letnia kobieta.
Z braku miejsca nie pokazali

QUANTEC :

żej) wyjaśnione zostaje znaczenie
psychosomatyczne. ę nazwisko,
wiek, jak również płeć. W tym przypadku jest

śmy tekstu w formie grafiki, lecz
drukujemy go kursywą dokładnie tak, jak pokazał

®

®

QUANTEC ExpertScan®



Tematyka

Z :

Rozwi :

Mi :

żołądka: złość, stres i agresje, pokonywanie
konfliktów, miłość

łość, stres i agresja

ązanie konfliktu

łość

Potocznie mówi si

Narastaj

Gdy wyst

ę „być
skwaszonym” (kwas
żołądkowy), „żołądkować
się”, „żołądek podchodzi
komuś do gardła”. Chodzi
o płaszczyznę emocjo-
nalną, która nie została
odpowiednio przerobiona.
Problem nie jest rozwią-
zany w głowie i zostaje
dosłownie połknięty do
żołądka. Żołądek ponosi
konsekwencje i somatyzu-
je to potem poprzez

choroby. Nieżyt żołądka (stan zapalny błony śluzowej żołądka)
jest wyrazem, że jest to coś palącego i wymaga natychmiasto-
wego rozwiązania. Agresje, które nie znajdują ujścia w odpo-
wiednim miejscu, kierują się przeciw własnemu ciału. Zaogniona
ścianka żołądka nie ma już warstwy ochronnej przed własnym
kwasem żołądkowym i żołądek sam się teraz trawi. Ze złości
dosłownie wierci się sobie samemu dziurę w brzuchu, ponieważ
nie można się uporać z jakimś niestrawionym problemem
(a raczej: nie chce się z nim uporać).

ący konflikt nie znajduje
rozwiązania. „Musieć coś strawić” oznacza, że konflikt, np.
w miejscu pracy lub w domu nie jest dotykany. Strona przeciwna
wydaje się być silniejsza, więc ja biedaczysko muszę wszystko
przełknąć i strawić.

ępuje deficyt, żołądek przejmuje rolę
zastępczą. Kompensacja następuje przez łasowanie słodyczy.
„Tę słodką dziewczynkę najchętniej bym schrupał” pokazuje,
że miłość i żołądek są ze sobą związane.
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Pytania:

Expert Info
Diagnostyka ró

Dioda z bia

żnicowa chorób dwunastnicy

łym szumem

Z jakiego powodu Ewa z

Poza tym: Gdy Ewa ma grup

łości się najbardziej? Jaka
sytuacja życiowa robi agresywną i dlaczego agresje nie mogą
zwrócić się w tę stronę, która je wywołuje? Dlaczego Ewa nie
chce rozwiązać konfliktu? And last but not least: Czy Ewa kocha
i czy sama jest kochana?

Żołądek i dwunastnica sąsiadują ze sobą, dlatego czasem bóle
żołądka są w rzeczywistości bólami dwunastnicy. Jeżeli chcą
Państwo obyć się bez sondy i dowiedzieć się, które z obu tych
organów powoduje bóle, trzeba spytać Ewy, czy ból występuje
przed czy po jedzeniu. Gdy stan zapalny lub wrzód dotyczy
żołądka, jedzenie pogarsza, ponieważ ujście żołądka (pylorus)
zamyka się, przez co gromadzi się kwas żołądkowy, co może
spowodować ból. Gdy problem jest w jelicie, jedzenie przynosi
poprawę, ponieważ zamknięty pylorus nie puszcza żadnego
kwasu żołądkowego do jelita.

ę krwi 0, istnieje większe
prawdopodobieństwo wrzodu dwunastnicy niż u innych grup.

Po afirmacji i analizie QUANTEC wyszukuje przy pomocy diody
z bia

®

łym szumem propozycje terapii z dziedzin wybranych przez
terapeutę. Mogą to być leki homeopatyczne, nosody, punkty
akupunktury, kolory i wiele innych. Wyjątkowość polega na tym,
że proponowane są jedynie takie środki lecznicze, które mają
bezpośredni związek z chorym narządem, z chorobą lub
z podłożem psychosomatycznym.
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Czy chcą Państwo pomóc swoim pacjentom, aby zrozumieli
swoją chorobę?

Jak pokazaliśmy to na przykładzie nieżytu żołądka, można
wybrać inne narządy i zaznaczyć na liście wybrane z najbardziej
typowych chorób tych organów. Software w ciągu kilku minut
automatycznie dokona wyboru, jak pokazano wyżej.
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Rozwój całościowo nastawionej psychosomatyki
w przeszłości i w przyszłości

Niedawno opracowa

Pisane równie

łem 15 wydanie
„Choroby jako symbolu” i poszerzyłem je
o 100 stron, do prawie 700. Kiedy przed
dwunastu laty rozpocząłem ten alfabetyczny
zbiór interpretacji symptomów, nie marzyłem
nawet o tym, że tak obszerny katalog będzie
miał tyle wydań, a jego nakład przekroczy
100.000. W międzyczasie istnieje 170
tłumaczeń moich książek w 22 językach,
z czego jestem zadowolony. Jestem dumny
ze swoich osiągnięć oraz z faktu, że
przyczyniłem się do poszerzenia medyczne-
go horyzontu, które udzieliło się pacjentom
i które w coraz większym stopniu udziela się
terapeutom. Perspektywa sięga od ciała
poprzez duszę po obszary mityczne
i duchowe, obejmujące nowe plany życiowe
i wizje.

ż dla terapeutów, a zwłaszcza dla kolegów po
fachu – lekarzy, zaskoczyło mnie ich początkowe odrzucenie
moich książek. Główny zarzut, jaki mi wówczas, na początku lat
80-ych, stawiali, brzmiał, że to nie może być takie proste, bo
gdyby było, już dawno by to odkryli. Trzeba być zuchwałym, aby
ogłaszać całemu światu banalny związek między formą
a treścią. Co w mig pojmuje każde dziecko, do dziś nie zostało
jeszcze tak naprawdę przyjęte przez medycynę akademicką.
W rzeczywistości wszystko na świecie, co ma formę i kształt, ma
też znaczenie i sens. Niedorzeczne jest założenie medycyny
akademickiej, że nie odnosi się to tylko i wyłącznie do sympto-
mów chorób. Wrzody żołądka mają wyraźny kształt kraterów,
a wiele tumorów przypomina swą formą kalafior; oba wypadki
mają naturalnie swoje znaczenie i wymowę, tak jak mnóstwo
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Psychosomatyka, interpretacja chorób
i rozwój medycyny – bilans

Dr Dahlke cieszy
s i

QUANTECA jego
wk

ę , ż e d z i ę k i
E x p e r t S c a n

ład do psycho-
s o m a t y k i m o ż e
być szerzej wy-
korzystany przez
lekarzy i terapeu-
tów.
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pozostałych objawów manifestujących się na płaszczyźnie
fizycznej. Podczas minionych 20 lat okazało się ponadto, że
nawet te choroby, które medycyna akademicka zalicza do tzw.
chorób psychicznych, można dzięki tej metodzie równie dobrze
wytłumaczyć jak inne schorzenia. Brak tu granicy między
płaszczyzną fizyczną a psychiczną. Oprócz depresji również
tematy jak burnout czy strach można interpretować w kontekście
doświadczeń; pomogło to już w przeszłości wielu pacjentom.

ńcu przyczyniłem się tylko do tego, by to, co oczywiste
zostało brane pod uwagę również w medycynie. Aspekt ten
przypominał mi ciągle doświadczenie Frederica Leboyers, który
swoją książką „Narodziny bez przemocy” zrewolucjonizował
położnictwo. Na początku oszołamiającego powodzenia, jakie
odniosła jego książka, wyznał ze zdziwieniem, że poruszył
przecież coś, co jest oczywiste, a mianowicie by nowo narodzo-
nych na Ziemi traktować z szacunkiem i miłością, a nie
poddawać ich zupełnie zbędnym torturom. Książka ta była
początkiem końca starego patriarchalnego położnictwa
i wprowadziła całkiem nową erę w ginekologii, tak że dziś można
naprawdę mówić o święcie narodzin.

łbym bardzo szczęśliwy, gdyby na taką skalę podobnie stało
się z interpretacją chorób. Do tej pory pozostała taka prosta, jak
była na początku, kiedy medycyna akademicka ją ignorowała, co
nie powstrzymało poszczególnych kolegów, aby się nią zajmo-
wali. Volker Zahn, profesor ginekologii na uniwersytecie w
Monachium i ordynator szpitala Straubing, już wcześnie
ukończył „archetypowe wykształcenie medyczne”. Ponadto był
współautorem dwóch książek „Wiedza o leczeniu kobiet”
i „Droga do życia”, które przeniosły metodę interpretacji chorób
na ginekologię i położnictwo. Również wszyscy inni
związani z nim i ze mną, którzy robili korektę tych książek i je
uzupełniali, nie mogli zapobiec, że inni koledzy pozostali na
dystans. Ci ostatni nie byli co prawda w stanie dowieść, że to, co
napisaliśmy, nie było prawdą, ale twierdzili, że nie wolno czegoś
takiego publikować, by nie przestraszyć lub nawet podburzyć
kobiet. W końcu nasze książki spotkały się z zainteresowaniem,
lecz znowu nie kolegów, tylko po prostu kobiet i przyszłych
matek, dla których właściwie były napisane. Znowu postęp

W ko

By

ginekolodzy

Psychosomatyka
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przeszedł mimo lekarzy. Niektórzy ginekolodzy ostrzegali nawet
przed naszymi książkami, przyczyniając się przez to w niemałym
stopniu do ich rosnącej popularności, ponieważ z czasem
nastawienie ludności, a zwłaszcza kobiet, wobec medycyny
akademickiej stawało się coraz bardziej krytyczne.
Przede wszystkim byli to lekarze Heilpraktiker, którzy ten punkt
odniesienia podchwycili kilka lat po pacjentach i 20 lat przed
lekarzami, i którzy odkryli go dla siebie i dla swoich pacjentów.
W przeciągu ostatnich 20 lat rzeczywiście wielu Heilpraktiker
skończyło studia „medycyny archetypowej”. Zwłaszcza
w zapowiedzianych seminariach, którymi kończę, ze względu na
własne plany życiowe, tę serię wykładów, są oni bardzo licznie
reprezentowani. Już dużo wcześniej mieli oni lub w każdym razie
znajdowali czas na medycynę, która obejmowała całego
człowieka i dlatego wymagała też więcej czasu. Może to ten stały
brak czasu utrudnia lekarzom dostęp do głębszego wglądu, aż
do płaszczyzn filozoficznych. Niedawno jeden pacjent zapytał
mnie, czy jestem z zawodu lekarzem Heilpraktiker. Zdziwiony
zaprzeczyłem i zapytałem, dlaczego tak uważa. „Ponieważ
poświęca mi Pan tak wiele czasu”, brzmiała deprymująca
odpowiedź. Pytanie, które się spontanicznie nasuwa:

Kiedy już byłem prawie bliski rezygnacji, by zwracać się
bezpośrednio do swoich kolegów, osiągnął to lekarz etnolo-
giczny Ingfried Hobert, który z powrotem przybliżył lekarzom
moją interpretację chorób. Z powrotem, ponieważ przed kilkuset
laty robił to już Paracelsus.
W międzyczasie prowadzę dwa razy w roku oficjalne kursy
dokształcające, organizowane przez Izbę Lekarską. Może na
ostatni, zaczynający się w 2008 r. cykl wykładów „Medycyna
archetypowa” trafi jeszcze paru kolegów.

Co jeszcze musi się stać z opieką medyczną, by lekarze
znowu mieli czas dla pacjentów?
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W innych dziedzinach postęp jest jeszcze bardziej
przekonywujący i wskazuje przyszłą drogę.

Niedawno temu wiod

Quantec który bazuje na moim za

Axel Werbach w swojej ksi

ąca firma z dziedziny radioniki M-TEC
opracowała moduł psychosomatyczny dla swojego urządzenia

łożeniu psychosomatyki
holistycznej. Ten rodzaj medycyny informacyjnej, która
posługuje się jeszcze nie do końca zrozumianymi naukowo
metodami przekazywania energii i którą można najlepiej
wytłumaczyć polami morfogenetycznymi Ruperta Sheldrake’a,
w przyszłości z pewnością się rozpowszechni. Cieszę się
oczywiście, gdy daleko tu idące związki między ciałem a duszą,
charakterystyczne dla mojej pracy, staną się podstawą kierunku
medycyny, która wskazuje przyszłą drogę rozwoju.

ążce o radionice wyraźnie przedsta-
wia jej często niewiarygodne możliwości. Dla wyjaśnienia

przytoczę jeden ekspery-
ment, który wywarł na mnie
szczególne wrażenie.
Naukowcy zmierzyli ślady
małego jeżdżącego robota,
który poruszał s ię po
prostokątnym polu i stwier-
dzili wzór odpowiadający

rozmieszczeniu przypadkowemu, co było zresztą zgodne z ich
oczekiwaniami. Urządzeń takich używa się już w międzyczasie
jako kosiarek do trawy (rys. A). Potem badacze – podążając
śladami Konrada Lorenza – pokazali dopiero co wyklutym
kurczakom tego robota jako pierwszego - zamiast ich matki.

Z a p r o g r a m o w a n e n a
maszynę pisklęta umie-
szczono następnie w klatce
po węższej stronie prosto-
kątnego pola. Robot został,
jak za pierwszym razem,
dokładnie wyjustowany
i zaczą ł znów swo je

wycieczki. Tym razem jednak przebywał blisko piskląt i nie
poruszał się po powierzchni od nich oddalonej (rys. B).

Psychosomatyka
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Ponowne przeprowadzanie tego eksperymentu przynosi

Jest zatem udowodnione,

Medycyna przysz

Tego w ka

ło
zawsze ten sam rezultat, czego nie można inaczej wytłumaczyć
jak założeniem, że pisklęta swoją tęsknotą za „matką” wywierały
wpływ na robota. Inne przytoczone przez Werbacha doś-
wiadczenia dowodzą podobnych zdolności u ludzi, którzy
podczas snu są w stanie utrzymać na dystans poruszające się
źródło hałasu.

że wibracja – w tym przypadku emocji
i uczuć – może wywierać wpływ jeszcze nie wyjaśnioną drogą
przekazu nie tylko na inne istoty żywe, lecz nawet na maszyny.
Radionika nie tylko wychodzi z tego założenia, lecz skutecznie
pracuje w oparciu o tę tezę, co dokumentuje Werbach w swojej
książce „Nasza świadomość: kompozytor naszych melodii
życia” różnymi innymi, podobnie spektakularnymi eksperymen-
tami. Podsumowując swoje 30 lat interpretacji chorób
z wejściem poprzez QUANTEC w dziedzinę radioniki mogę
stwierdzić, że wstąpiliśmy na drogę, która otwiera szerokie
perspektywy – od rozpowszechniania poprzez pacjentów
u lekarzy Heilpraktiker i u poszczególnych lekarzy aż do medy-
cyny informacyjnej, do której będzie należała przyszłość,
podobnie zresztą jak i do psychosomatyki. Kiedy oba te kierunki
się ze sobą zwiążą, tym lepiej; rozwój medycyny nastąpi szyb-
ciej.

łości będzie (musiała) zajmować tymi
relacjami intensywnie i trwale. Możliwe i niepokojące jest, że
coraz mniej lekarzy będzie miało swój udział w tej medycynie;
nadzieja tkwi w tym, że coraz większa ich liczba będzie się
uchylała od ograniczeń wyjałowionego systemu i na własną rękę
i odpowiedzialność dążyła w tym kierunku.

żdym razie życzę sobie, medycynie, a przede wszyst-
kim z całego serca pacjentom.

®

się

Z upływem czasu nawet dla tych konserwatywnych kręgów
lekarzy, skupionych na zabezpieczeniu stanu posiadania,
rozległe powiązania ciała i duszy nie dadzą się utrzymać
poza granicami medycyny.
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ństwo mieć tę książkę po angielsku, niemiecku
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Zastosowanie QUANTECA w chirurgii®

Wzmocnione i przyspieszone uzdrowienie przez przekaz
informacji implantom

Aktualny przyk

Bioenergetyczne wspomaganie urz QUANTEC

ład: implanty ceramiczne w stomatologii

ądzeniem ®

Tam, gdzie nie ma ju

Obok czysto fizycznego, materialnego komponentu,
przyswajalno

QUANTEC . Ni

„Cyrkonowe implanty, po poddaniu ich
sterylizacji i przed wprowadzeniem
u pacjenta, zosta
QUANTECA . Mia

W tym celu na

ż więcej własnych kości, muszą one zostać
zastąpione implantami. Problem polega na tym, że implanty są
przez system immunologiczny często rozpoznawane jako ciała
obce, a potem zwalczane. Dlatego wytwarza się je z materiałów
bio-kompatybilnych, które są dobrze przyjmowane przez
większość pacjentów, lecz nie przez wszystkich.

ść i bio-kompatybilność implantów można
znacznie polepszyć przez napromieniowywanie urządzeniem

żej opis chirurga szczęki:

ły poddane działaniu
ło to z jednej strony

ułatwić przyswojenie implantu
w szczęce, z drugiej – zwiększyć
i przyśpieszyć proces gojenia się
kości.

świetlano sterylnie zapakowane implanty
częstotliwościami drgań następujących wpisów: Arnica D4,
Symphytum D3, Os compactum D2, harmonijna regulacja
LM50. Poza tym co 4 godziny przez 10s wysyłane są informacje,

®

®

Biokomunikacja
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wyszukane przez diodę z białym szumem - widoczne to jest
w asystencie nadawania QUANTECA .

ę rany, stabilność implantów i dotychczasowe pozy-
tywne wyniki napawają optymizmem. Szczególnie interesujący
jest fakt, że wzdłuż implantów cyrko-
nowych wytworzyła się, jakby szyna
prowadząca, nowa tkanka dziąsła,
czego w takim stopniu nie zaobser-
wowaliśmy do tej pory ani przy natural-
nych zębach ani przy implantach
tytanowych. Stanowi to duży postęp,
jeśli chodzi o estetykę protezy.”
(zobacz zdjęcie)

ły rozpoznaje implanty jako ciała obce. Dzięki
rozwojowi badań i nowoczesnych technologii w tej dziedzinie
udało się stworzyć materiały, które wywołują możliwie małą
reakcję immunologiczną, lecz nie można jej całkowicie
wykluczyć, nawet przy zastosowaniu materiałów takich jak tytan.

świetlanie
ły przyjęte jako część własnego

organizmu. Jest to dowód na to, że organizm reaguje nie tylko na
materiał, lecz również na subtelne wibracje tego materiału.

łym szumem potrafią samodzielnie wykryć zaburze-
nia dowolnych obiektów, wskazać przy pomocy komputera
odpowiednie środki zaradcze i na życzenie bezpośrednio je
przekazać. Sukcesy w implantologii stomatologicznej są
motorem do dalszych prób z implantami kości i stawów.

®

®

Gojenie si

Organizm z regu

Reakcja organizmu mówi sama za siebie. Przez na
QUANTECA implanty zosta

Diody z bia

Wnioski

Implanty
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W końcu: Medycyna konwencjonalna
udowadnia przez tysiące „podwójnych ślepych
prób” skuteczność biokomunikacji

Mimo i

Kiedy pocz

Obecnie „podwójna

ż tytuł ten zawiera w sobie na pozór sprzeczność, to
właśnie medycyna konwencjonalna dostarcza jednego
z najlepszych dowodów na skuteczność biokomunikacji.
Medycyna konwencjonalna zajmuje się – nie zdając sobie przy
tym sprawy – już od bardzo długiego czasu biokomunikacją jako
możliwością przekazywania informacji uzdrawiających pacjen-
towi, mimo że od początku uważa takie działanie za czynnik
zakłócający w poszukiwaniu właściwego leku, w wyniku czego
próbuje wyłączać ten czynnik z badań, jak tylko jest to możliwe.

ątkowo zajęto się próbami nad działaniem leków
(verum), stworzono również grupę kontrolną, której podawano
placebo, aby lepiej ocenić działanie środka w grupie verum
w porównaniu z grupą placebo. Szybko zauważono, że fakt, iż
pacjenci wiedzieli o tym, kto znajduje się w danej grupie, miał
statystycznie bardzo znaczny wpływ na wynik. Następnie
zatajono przed pacjentami, czy dostawali verum czy placebo.
Nazwano to „prostą ślepą próbą”. Z upływem lat stwierdzono
przy analizie tych badań, że fakt, iż lekarz, który podawał środek,
wiedział, czy jest to verum czy placebo, fałszował wyniki prostej
ślepej próby tak, że zaczęto przeprowadzać tzw. „podwójne
ślepe próby”. Teraz również lekarz nie wiedział, do której grupy
należał pacjent, którego właśnie leczył.

ślepa próba” stanowi standard
i w medycynie konwencjonalnej badanie nic nie jest warte, jeśli
nie zostało przeprowadzone według tego standardu.

Podwójne ślepe próby

Biokomunikacja
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Gorsze ni

Podwójne

ż bycie ślepym jest nie chcieć wiedzieć

ślepe próby wykazują, że środki placebo są
całkowicie wystarczające w terapii u jednej trzeciej
pacjentów!

Co zatem wyklucza podwójna

Przypuszczano,

Zdumiewaj

www.remotehealing-online.com)

W prostych

ślepa próba? Jaki wpływ ma
wiedza lekarza na temat podania verum czy placebo na
działanie u pacjenta, a co jeszcze ciekawsze: jaki jest
mechanizm tego działania?

że lekarz swoją mimiką, gestami czy przez
swoje zachowanie niewerbalnie informuje pacjenta, do której
grupy pacjent należy. Wiele badań przeprowadzono w ten
sposób, że podczas swoich wywiadów z pacjentami lekarz był
filmowany przez kamerę, aby móc potem stwierdzić oznaki dla
tego przypuszczenia. Wyniki nie wykazały nic podejrzanego i do
tej pory medycynie akademickiej brakuje wyjaśnienia tego
zjawiska. Wiedza lekarza o podaniu verum czy placebo
wystarcza zatem, aby wywrzeć tak znaczący wpływ na
statystykę, że czynnik ten musi zostać wyeliminowany. Czym
więc jest owa wiedza jeśli nie umysłem i jaki inny czynnik mógłby
mieć tu jeszcze wpływ?

ące jest, że przekonanie to nie doprowadziło
dotychczas w medycynie akademickiej do wzmocnienia tego
zjawiska, lecz przeciwnie, do jego wykluczenia jako czynnika
zakłócającego – gdziekolwiek i jak tylko możliwe.
( również tu wy ją tk i po tw ierdza ją regu łę ; pat rz :

ślepych próbach lekarz wie, który pacjent dostaje
odpowiedni lek, a który nie.

Podwójne ślepe próby
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W kinezjologii bardzo celowo pracuje si

żeli już tylko ta wiedza oraz związane z nią ukierunkowanie
świadomości (sam lekarz nie przypisuje tej wiedzy żadnego
oddziaływania i nie wykorzystuje jej z tego powodu celowo)
wystarczają, by wyleczyć jedną trzecią pacjentów, to ile można
osiągnąć, gdy świadomie wzmocni się skuteczność takich
procesów?

łaśnie to robi się w instru-
mentalnej biokomunikacji
przy pomocy

żliwe do osiągnięcia
złagodzenie objawów lub
nawet uzdrowienie przy
podawaniu placebo wzmac-
nia się dzięki zastosowaniu
urządzenia, które zostało
specjalnie w tym celu skon-
struowane.

ę metodą biokomunikac-
ji. Kiedy zaobserwowano, że pacjent może czasem wpływać na
wynik testu mięśnia (żeby np. po kinezjologicznym teście
alergicznym dalej móc jeść swoją czekoladę), wprowadzono
metodę, która polega na tym, że kinezjolog myśli tylko o tym, co
w danym momencie testuje, bez informowania pacjenta.
W praktyce sprawdza się to bardzo dobrze i znowu nasuwa się
pytanie, jak myśli terapeuty mogą wzmacniać lub osłabiać
mięsień pacjenta. Znowu ludzki umysł jest czynnikiem, który
pozostaje - po wykluczeniu wszystkich innych możliwości.

®

Biokomunikacja w kinezjologii

Biokomunikacja
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Czy wiedz QUANTEC jest obecnie najbardziej
rozpowszechnionym i najcz

Software QUANTEC jest w mi

Nie dziwi wi

z tematem
polecamy Pa

lub po prostu do nas zadzwoni

ą Państwo, że
ęściej sprzedawanym urządzeniem

tego typu? Pod tym względem znacznie wyprzedza podobne
urządzenia innych producentów.

ędzyczasie dostępna w dwunastu
językach. Są to: niemiecki, angielski, chiński, tajwański,
japoński, koreański, hiszpański, francuski, portugalski, arabski,
słoweński i polski. Przygotowuje się dalsze tłumaczenia.

ęc, że silnie rosnące zainteresowanie odzwierciedla
się na ogół w dużej ilości uczestników, zarówno warsztatów jak
i na spotkaniach użytkowników. Dla zapoznania się

ństwu jednodniowe warsztaty. Miejsca i terminy
spotkań można znaleźć na stronie internetowej

ć.
Będzie nam miło.

®

®

www.QUANTEC.eu

QUANTEC - Nr 1 na® świecie

QUANTEC®
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Dowód działania dzięki kryształom lodowym

Faktu przesy QUANTEC mo

Jeden z naszych klientów,
dysponuj

QUANTEC i z odleg

wody

łania informacji przez żna w prosty
sposób dowieść na kryształach lodowych.

Dzięki japońskiemu lekarzowi i badaczowi dr Masaru Emoto
wiemy, że przy tworzeniu kryształów lodowych krople wody
wykazują typowe zmiany.
Dr Emoto stwierdził w swojej pracy badawczej, że woda destylo-
wana zamraża się praktycznie bez tworzenia struktur krysta-
licznych. Wygląda to następująco:

ący odpowiednimi
warunkami techn icznymi ,
postanowił przetestować swój

łości 20 km
n a p r o m i e n i o w y w a ł w o d ę
destylowaną geometrycznymi
informacjami obrazu kręgu
zboża. Wynik pokazuje, że
napromieniowywanie

®

®

Próba 1 – bez informacji (odniesienia); można zaobserwować tylko
amorficzne (niekrystaliczne) struktury; typowe dla wody destylowanej.

Biokomunikacja
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destylowanej z odleg

Przyk QUANTEC – tak

łości 20 km tak zmieniło strukturę wody, że
przy zamrażaniu kropli wody wytworzyły się struktury krysta-
liczne, a w dodatku w formie przekazanego obrazu.

ład ten doskonale ilustruje, jak że na
odległość – może przekazywać informacje do wybranego
obiektu docelowego oraz wpływać na jego właściwości.

®

Próba 2 – ciągle naświetlane przez 5 dni z odległości 20 km. Wszystkie 4
fotografie przedstawiają „promieniujące” kryształy, analogicznie do kształtu
kręgu w zbożu.

Kryształy lodowe
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Zastosowanie QUANTECA u koni®

Klacz BonneAmie

Anja Mootz jest jedn

Z zadowoleniem skubie traw

ą spośród już wielu terapeutów, którzy
z powodzeniem stosują instrumentalną biokomunikację
w praktyce. Historia klaczy Bonne Amie z pewnością należy do
przypadków, które wywarły na niej głębokie wrażenie. Brązowa
klacz wygląda dzisiaj na wyjątkową zdrową.

ę pośród swoich towarzyszy
i wydaje się cieszyć słońcem. Nic nie przypomina odysei, którą
koń ten przeszedł. „Kiedy przed trzema laty pojawiło się przed
drzwiami dwóch mężczyzn i chciało oddać źrebaka, klacz była
już w drodze do rzeźni”, relacjonuje Anja Mootz. Razem ze
swoim mężem zajęli się źrebakiem i udało im się uratować
matkę, Bonne Amie. Anja Mootz mieszka od wielu lat ze swoim
mężem na Węgrzech i zajmuje się naturalnymi metodami
leczenia koni. „Klacz, która miała wtedy trzy lata, znajdowała się
w żałosnym stanie. Była całkowicie zaniedbana, a źrebię
dodatkowo jeszcze wyczerpało jej siły, zanim je jej po prostu

51
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odebrano”, przypomina sobie Anja Mootz. Dokładne badanie
klaczy przyniosło przerażające wyniki:

ła między innymi na bardzo silną niewydolność
krążenia, zapalenie miedniczek nerkowych, pęknięcie miednicy,
nowotwory jelit, metastazy w wątrobie, jak również raka kopyta.
Analiza zawierała w sumie 40-50 punktów dotyczących stanu
zdrowia konia, ż do najcięższych stanów traumatycznych.
Ostatnie można było tłumaczyć nagłym rozstaniem ze swoim
dzieckiem.

ą diody dała
jasne wskazówki dla rozwiązania
problemów klaczy. Proces zdro-
wienia Bonne Amie następował
stopniowo, krok po kroku.

ątku głównym zadaniem
była stabilizacja krążenia i układu
odpornościowego. W tym celu

ł
klacz energią uzdrawiającą co 3
godziny przez 30 s. Wspomagano

funkcjonowanie nerek, wątroby i jelit. Dodatkowo wprowadzono
napromieniowywanie Środek ten, wyprodukowa-
ny z komórek raka piersi, wskazała homeopatyczna baza
danych jako środek konstytucyjny dla klaczy. Poza tym Anja
Mootz mogła przy pomocy ć roślinne
suplementy do paszy, jak np. inulinę, ziemię glinkową, ekstrakt
z pestek winogron, rozmaryn i olejek tymiankowy.
„Po upływie około dwóch, trzech miesięcy Bonne Amie
przezwyciężyła najgorsze problemy”, wspomina terapeutka.
Nastąpiły regularne badania kontrolne i napromieniowywanie
klaczy, dostosowane do wyników badań.

ływie mniej więcej pół roku ł
żadnego obciążenia rakiem. Nowotwór jelit, który dał już
przerzuty na wątrobę, został wyleczony. Następnego lata stan
Bonne Amie był już bardzo stabilny; jej sierść stała się

„Cierpia

a

”

A n a l i z a , u z y s k a n a p r z e z
QUANTEC za pomoc

Z pocz

QUANTEC napromieniowywa

Carcinosinum.

QUANTECA ustali

Po up QUANTEC nie wykazywa

®

®

®

®

Analiza QUANTECA®

Konie
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błyszcząca i klacz przybrała na wadze. Oprócz tego, z pozba-
wionej sił, niezaangażowanej klaczy stała się bardzo troskliwą
mamą. Dopiero po ukończeniu pierwszego roku życia źrebak
został odzwyczajony od mleka matki, co wpłynęło bardzo
korzystnie na rozwój obu koni.

ę nie tylko swoimi własnymi, lecz też wieloma cudzymi końmi,
ceni sobie instrumentalną biokomunikację również w mniej
spektakularnych przypadkach. W międzyczasie zgromadziła
wyniki doświadczalne z ponad 5000 badań. Syndrom
potrząsania głową, POChP, egzema letnia, jak również zaburze-
nia zachowania to tylko niektóre z chorób jej pacjentów – koni,
które w ten sposób skutecznie wyleczyła. „QUANTEC stanowi
niezrównaną pomoc zwłaszcza, gdy symptomy są rozmazane”,
mówiAnja.

Anja Mootz, która w swojej przychodni weterynaryjnej zajmuje
si

®

Przypadki z praktyki weterynaryjnej

zdj S. Heüveldopęcie:
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Zwycięstwo przez opóźnienie beztlenowej przemiany
materii

Ko
QUANTEC , przed wy

Mi

Przebieg wy

ń „Elle et moi” został w październiku 2006 naświetlany przez
ścigiem Grand Prix w Madrycie,. „Elle et

moi” wygrał te zawody.

ędzy innymi wysyłana była infor-
macja o dotlenieniu mięśni konia, aby
jak najbardziej opóźnić zmianę
przemiany materii z tlenowej na
beztlenową i dać przez to koniowi
więcej wytrwałości na prostych.

ścigu był w rzeczywistości taki, że „Elle et moi”
wszedł na ostatnie okrążenie na przedostatnim miejscu
i nadrobił cały dystans na ostatniej prostej. Koń nie był fawory-
tem wyścigu i nigdy przedtem nie osiągnął tak dobrego czasu…

®

QUANTEC a sport wyczynowy®
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Praca z końmi austriackiej mistrzyni narodowej Elfi
Köttner

Zrozumienie, że ograniczenia osiągnięć, poważne choroby oraz
związane z nimi objawy stanowią zaledwie koniec długiego
łańcucha dolegliwości, rozwijało się z czasem, także w medycy-
nie weterynaryjnej. W końcu rozpoznano, że nie ma większego
sensu wyłącznego leczenia symptomów na końcu tego
łańcucha. Szczególnie w terapii koni coraz większy nacisk
kładzie się na leczenie holistyczne. Podstawą jest świadomość,
że uzdrowienie to znalezienie i wyleczenie przyczyn jakiejś
dolegliwości. Jednak właśnie przy badaniu przyczyn, mimo
wyszukanych metod diagnostycznych, właściciele koni, tera-
peuci i weterynarze poznają własne granice. Oczywiste jest, że
instrumentalna biokomunikacja stanowi możliwość uzyskania
ważnych danych o pacjencie. Przy pomocy nowoczesnych
systemów można nie tylko zarejestrować wyniki diagnoz, lecz
odtworzyć też związki przyczynowe.
W wielu wypadkach wskazówki te zostają potwierdzone przez
właścicieli zwierząt. Ponieważ wiele przeszłych zdarzeń jest
przez właścicieli koni zapomnianych lub nawet nie było im
znanych, nie mogły one zostać uwzględnione we wcześniejszej

zdj S. Heüveldopęcie:
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anamnezie. W niektórych wypadkach analiza daje także
całkowicie nowe punkty odniesienia, które w zwykłej diagnosty-
ce nie zostały rozpoznane. Doświadczyła tego również Elfrieda
Köttner, kiedy próbowała zgłębić przyczynę ciągle
powracającego chromania swojej klaczy Zedes. Elfrieda Köttner
i Rudi Blaumauer prowadzą ośrodek rozpłodowy Noriker
w Stössing (Dolna Austria). Elfi jest tam odpowiedzialna za
kształcenie i trening swoich wychowanków, w dużej mierze
pochodzących ze stadniny Noriker. Jej pasją jest jazda
kowbojska. W scenie westernowej Elfrieda Köttner awansowała
już ze swoimi ciężkimi końmi z roli outsiderki do stałej pozycji list
rankingowych. Największe sukcesy w zawodach odniosła
z klaczą Zedes z hodowli Noriker; na jej konto idą zwycięstwa
i dobre miejsca w ciężkiej klasie Reining, a nawet zwycięstwo
w mistrzostwach Austrii. Kiedy Zedes zaczęła utykać, a lekarze
nie mogli ostatecznie ustalić przyczyny, Elfi Köttner, która sama
studiowała medycynę, zaczęła szukać alternatywy. Uczennica
jazdy konnej zwróciła jej uwagę na instrumentalną
biokomunikację. Przeprowadzona analiza dała ostateczną
wskazówkę: pęknięcie rzepki było oczywistą przyczyną
poważnych ograniczeń ruchu klaczy. Elfi Köttner rozpoznała
związek urazu z upadkiem, jakiego Zedes doznała na łące
w wieku 2 lat. Skaleczenie kolana było wtedy co prawda badane,
ale pęknięcia nie wykryto. Ponadto analiza wykazała u klaczy
niedobór witaminy B, pasożyta mózgu oraz bezobjawową
infekcję wirusem herpes.

ągłym zmęczeniem i brakiem sił
przysparzała trosk swojej
właścicielce. Przy zmianie zębów
młoda klacz skaleczyła sobie
język.

Drugim przypadkiem ze stajni
Köttner jest Franka, która swoim
ci

zdj S. Heüveldopęcie:
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Analiza QUANTECA wykaza

na

QUANTEC skaleczenie j

Niezale

QUANTEC stwarza
optymalne warunki dla terapii
holistycznej.

®

®

ła nie tylko związek z tym urazem,
lecz również zaczynającą się tematykę raka jelit, odpowiedzial-
nego oczywiście za zły stan ogólny klaczy. Poza tym, przez
celowe wybieranie i sprawdzanie baz danych ustalono, że
Franka była dosiadana źle dopasowanym siodle; 4 i 5 krąg
szyjny przesunęły się w prawo. Diagnozę tę potwierdził osteopa-
ta, który skorygował kręgi. W wyniku napromieniowywania przez

ęzyka szybko się zagoiło, a późniejsze
kontrole nie pokazały już więcej tematyki nowotworowej. Koń
prezentował się coraz bardziej żywotnie, a praca sprawiała mu
znowu widoczną radość. „Zgodności diagnoz osobiście głęboko
mnie poruszyły”, mówi Elfi Köttner.

żnie od obecnego
statusu naukowego, konkret-
ne przykłady i wyniki empi-
ryczne dostarczają terapeu-
tom podstawę, aby ocenić
możliwości i granice instru-
mentalnej biokomunikacji
w praktyce weterynaryjnej.
Dzięki różnorodnym możli-
wościom konfiguracji baz
danych

®

Podsumowanie

zdj S. Heüveldopęcie:
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Instrumentalna biokomunikacja w walce
z nicieniami

Skuteczna pomoc urz QUANTEC na duądzenia żej
afrykańskiej farmie roślin ozdobnych

®

Hrabiowie Szapary prowadz

QUANTECA na farmie „Wildfire Flowers”
w Neivasha w Kenii:

„W roku 2003 posadzili

ą dużą plantację roślin ozdobnych
w Kenii. Od marca 2004 roku naświetla się tam głównie uprawy
hypericum (dziurawca). Rośliny były mocno zaatakowane przez
nicienie. A to historia, zapisana przez hrabinę Szapary,
o zastosowaniu

śmy na 20 hektarach dwie odmiany
hypericum – Pinky Flair i Sugar Flair. Na początku 2004 roku
korzenie roślin zostały zaatakowane przez nicienie (meloidogy-
ne spp), co spowodowało utratę 1/3 upraw. Robaki te atakują

®

Rolnictwo
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system korzeni ęcie obok),
ranią tkankę i powodują, że roślina staje
się podatna na zakażenia wtórne, które
w najgorszym wypadku mogą ją
całkowicie zniszczyć. Trzeba było
natychmiast reagować, aby zapobiec
utracie całego plonu i roślin.

śliną ciętą; odcina się
go od macierzystego krzewu. Roślina ta
jest znana ze swojej podatności na
zakażenia nicieniami. Problem ten
pogarsza dodatkowo niedostatek gliny
w wulkanicznych glebach terenów
wokół Naivasha. Zanim zaczęliśmy
uprawiać hypericum, nie mieliśmy
żadnych doświadczeń z nicieniami; tym lepiej je potem
poznaliśmy. Na naszym polu widniały duże, owalne plamy –
miejsca bardzo zahamowanego rozwoju roślin odgraniczały się
od zdrowego otoczenia. Wiele roślin obumarło, najczęściej
zaraz po ich przycięciu.

śmy nicienie
metodami konwencjonalnymi.
Spryskiwaliśmy rośliny różnymi
środkami (Nemacur, Temik,
Vydate, Rugby) według ściśle
określonych planów. Żaden z tych
środków nie miał jakiegokolwiek
wpływu na populację szkodników.
Szybko straciliśmy kontrolę nad
plagą. W marcu 2004 roku
z a k u p i l i ś m y u r z ą d z e n i e
QUANTEC i od razu zaczęliśmy

je stosować. Równocześnie, zamiast nieskutecznych, che-
micznych insektycydów skorzystaliśmy z pomocy produktów
biologicznych i sprzymierzeńców.

(por. zdj

Hypericum jest ro

Najpierw zwalczali

®

Uszkodzone korzenie
hypericum

Strefa zaatakowana; na drugim
planie rośliny nie objęte plagą

Farma kwiatów
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QUANTEC w akcji®

Wynik . . .

Cz

QUANTEC .

Od pocz

QUANTEC , przy
równoczesnym zastoso-
waniu sprzymierze

ęść upraw, na której rosło hypericum, podzielono na ponume-
rowane wycinki, które sfotografowano potem z lotu ptaka
(zdjęcie GPS). Każde z tych pól zostało przez QUANTEC
indywidualnie zeskanowane, a następnie poddane indywidual-
nej terapii. Opracowaliśmy bardzo dokładne programy dla
każdej fazy rozwoju roślin: najpierw dla gleby, aby stworzyć
idealne warunki dla nasion, potem dla kolejnych stadiów
wzrostu, dla zbiorów, przewozu z pól, pakowania, podróży do
miejsca docelowego, rozpakowywania, aukcji, aż do wazonu
kwiatowego ostatecznego odbiorcy. Dla każdego z tych etapów
stworzyliśmy doskonałe warunki i doskonałe środowisko dla
doskonałych roślin, by żyły jak najdłużej ku zadowoleniu
wszystkich. W ten sposób każde z ponumerowanych pól
otrzymało swoją indywidualna terapię, wyszukaną przez

Średnio napromieniowujemy pola przez ok. dwa
miesiące. Potem skanujemy je na nowo celem znalezienia
aktualnych zakłóceń i problemów i tworzymy nowy program
terapii (HealingSheet). Dla pełnej kontroli wysyłamy próbki ziemi
do specjalistycznego laboratorium w Holandii, by przeliczono
w nich nicienie.

ątku marca
2004 roku naświetlaliśmy
uprawy hypericum urząd-
zeniem

ńców
i innych środków biolo-
gicznych. Wyniki są
wysoko pozy tywne .
Ogólne wrażenie: na
farmie zaszły głębokie
zmiany.

®

®

®

Rolnictwo
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W z r o s t r o

Mia

Na przyk

ś l i n p o
przycięciu jest w dużym
stopn iu lepszy n iż
poprzednio. Na więk-
szości pól liczba nicieni
obniżyła się do poziomu,
k tóry można zaak-
ceptować. Tam, gdzie
liczba nicieni jest jeszcze
wysoka, wydaje się, że
rośliny dobrze dają sobie
radę z plagą.

ło też miejsce bardzo dziwne zdarzenie. Na jednym z pól
liczba nicieni wzrosła od marca 2004. Właśnie na tym polu zbiory
były największe i najlepsze jakościowo od czasu powstania
farmy.

Ostatnie wyniki aukcji w Holandii wykazują, że nasze dostawy
zostały zakwalifikowane do wyższych kategorii jakościowych,
zarówno pod względem wielkości oraz koloru owoców, jak
i szybszej regeneracji po długim transporcie zAfryki.

QUANTEC nie jest jedyną nowością, jaką zastosowaliśmy na
naszej farmie, ale nie mamy żadnych wątpliwości, że w dużym
stopniu przyczynił się do osiągniętych sukcesów.”

ładzie wyżej opisanej historii widzimy, że wysoko
toksyczne środki chemiczne nie spełniły oczekiwań. Sytuacja
gospodarcza właścicieli firmy była motorem do zmiany kierunku
myślenia. Działanie QUANTECA w połączeniu z biologicznymi
środkami ochrony roślin było bardzo skuteczne. W tradycyjnym
myśleniu, opartym o związki przyczynowe, problem wynika
z plagi nicieni. Myślenie ekologiczne natomiast jest bardziej
zróżnicowane przy wykorzystaniu uzyskanych informacji.
Według relacji państwa Szapary również rośliny z niewielkiej
ilości pól, na których populacja nicieni nie zmalała, dobrze się
rozwijały.

®

®

Przemyślenia końcowe

Farma kwiatów
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Tak, jakby ktoś z góry chciał zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko
o usunięcie problemu, ale o myślenie w kategoriach rozwiązań:
pole najbardziej zaatakowane przez nicienie dało największy
plon. Może właśnie rośliny na najbardziej zagrożonym polu były
szczególnie chronione i wzmacniane przez QUANTEC , dzięki
czemu uzyskano z nich rekordowe zbiory.

Nieważne jak. Liczy się to, że odpowied-
nio dopasowane do siebie środki ekolo-
giczne – materialne i bardziej subtelne –
pokazały tu swoje możliwości. Metoda ta
stanie się powszechna, chociaż nie ze
względów ekologicznych, lecz z przy-
czyn, które są dużo ważniejsze dla
rolników: jest tańsza, zwalcza problemy,
a przy tym przynosi rekordowe zbiory –
pod względem ilości i jakości.

żeli mają Państwo jakiś ekologiczny problem obojętnie
jakiego rodzaju i szukają rozwiązania przy pomocy własnego
urządzenia

ę obsługi urządzenia oraz zaprogramowanie go
na konkretne rozwiązanie problemu. Całość bez kosztów, poza
pokryciem kosztów naszej podróży (lot klasą ekonomiczną) – na
cały świat.

®

Je

QUANTEC , przyjedziemy na miejsce. Nasza oferta
obejmuje nauk

–
–

®

Ogólnoświatowy serwis – oferta

Rolnictwo
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Mszyce bukszpanu

Instrumentalna biokomunikacja w ogrodzie

QUANTECA . . .Łagodne rozwiązanie ®

2 3 - g o k w i e t n i a 2 0 0 3
stwierdzili

QUANTEC a nie
wed

18-go czerwca 2003, gdy ju

śmy, że stożki
bukszpanu , us taw ione
w donicach z terakoty przed
wejściem do firmy M-TEC
AG, zosta ły masywnie
zaatakowane przez mszyce.
Wykorzystaliśmy tę szansę,
aby rozwiązać problem
poprzez

ług rad, które można
przeczytać na różnych stronach internetowych, dotyczących
zastosowania środków owadobójczych lub prostego
odłamywania zaatakowanych gałęzi. Gdybyśmy, jak zalecano,
odłamali gałęzie, niewiele by zostało z drzewek bukszpanu. Na
zdjęciu można wyraźnie zobaczyć, że atak pasożyta był
wyjątkowo silny.

ż
p raw ie zapomn ie l i śmy
w M-TECu o mszycach,
nasza sekretarka po podle-
waniu roślin na dziedzińcu
weszła do środka i zako-
munikowała, że drzewka
bukszpanu są już całkowicie
zdrowe. Natychmiast to
sprawdziliśmy i rzeczywiście
b u k s z p a n y w y p u ś c i ł y
mnóstwo nowych pędów, wyglądały bardzo zdrowo, a mszyce
prawie całkowicie znikły.

®

Ogród
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Mszyce bukszpanu

64

Atak tego dokonali

1.) Zrobienie nosody mszycy
bukszpanu

2.) Tworzenie sprzymierze

śmy:

ńców

Nasza praca w dziedzinie ogrodnictwa przy problemach jak
wy

Wytworzenie nosody z samego szkodnika; w tym przypadku
nosody z mszycy bukszpanu.
Szukanie sprzymierze

Sformu
Zrobienie HealingSheet, w którym umieszcza si

Prosz

Szukanie sprzymierze

jedz

żej opisany obejmuje 4 etapy:

ńców, tzn. zwierząt, które mają takie
mszyce w swoim jadłospisie, a gdy zostaną znalezione,
wprowadzenie ich razem ze zdjęciem do odpowiedniej bazy
danych.

łowanie odpowiedniej afirmacji.
ę tę

afirmację, nowo stworzoną nosodę mszycy bukszpanu oraz
wpisy bazy danych ze sprzymierzeńcami.

ę najpierw zrobić zdjęcie zaatako-
wanej rośliny, na którym dobrze są
w i d o c z n e s z k o d n i k i . P o t e m
w HealingSheet trzeba dokonać wpisu
„mszyce krzewu bukszpanu nosoda”
i wstawić do niego zdjęcie.

ńców wykazało,
że naturalnymi wrogami mszyc krze-
wów bukszpanu są zgłębce (osowate)
i biedronki (podobnie jak prawie
wszystkich innych mszyc, np. również
na różach). Trzeba więc teraz
z o r g a n i z o w a ć z d j ę c i a s p r z y -
mierzeńców, żeby móc wysyłać
te informację drzewkom bukszpanu.
Zdjęcia, jak te obok, przedstawiające
sprzymierzeńców ących właśnie

�

�

�

�



szkodniki, s

Wynik wyprzedza si

Nale

Prosz

Potem zrobi

ą oczywiście dla tych celów idealne. Zdjęcia należy
również połączyć z wpisami w HealingSheet i gotowe!
Wynik napromieniowywania drzewek tymi zdjęciami może
z jednej strony rzeczywiście zwabić biedronki i osy, które wtedy
całkiem realnie zjadają mszyce; z drugiej strony zaatakowana
roślina, zaopatrzona w informację o wrogach szkodników, jest
dla mszyc wyjątkowo nieprzyjemna. Ich instynkt ciągle je
ostrzega, że w pobliżu znajdują się biedronki i osy. Mszyce mają
w ten sposób nieustanne poczucie bliskości śmiertelnego
niebezpieczeństwa. Napromieniowywanie informacją o biopolu
tych sprzymierzeńców nie zabija zatem mszyc jak środek
owadobójczy, lecz przekonuje je, aby szukały sobie przyjem-
niejszego miejsca pobytu.

ę tu czysto pozytywnymi zdaniami, jakby już
miał miejsce. W naszym wypadku została wysłana następująca
afirmacja:

„Wszystkie 3 stożki bukszpanu są wolne od mszyc. Stożki
bukszpanu są zdrowe i dysponują wszystkimi siłami
odpornościowymi, aby już w zarodku zwalczyć i usunąć choroby,
stany niedoboru i szkodniki. Optymalny rozwój i ozdoba
dziedzińca – jakaż piękna!“

ży założyć nowy obiekt, przyporządkować mu odpo-
wiedni adres i nadać nazwę. Tu: „Dziedziniec stożków
bukszpanu”.

ę teraz wstawić zdjęcie
obiektu docelowego. W tym
przypadku zrobiono fotomontaż –
3 stożki bukszpanu połączono na
jednym zdjęciu.

ą Państwo nowy
HealingSheet i nadadzą mu nazwę.
U nas brzmi ona: „Wzmocnienie
i przeciwmszycowa terapia buksz-
panu”.

�

�

�

3.) Formu

4.) HealingSheet

łowanie odpowiedniej afirmacji

Ogród
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� Prosz

Dla obejrzenia ca
i wyp

(lewy
pasek zada >Dziedziny zastosowa ).
Poni

ę następnie wstawić af i rmację , nosodę
i sprzymierzeńców oraz włączyć asystenta potencji/inten-
sywności. Na koniec trzeba przeprowadzić skan generatora
baz danych, które wybierają Państwo według własnych
kryteriów i wysyłać wynik przy pomocy asystenta nadawania
po ustawieniu w nim odpowiednich opcji.

łego HealingSheet, dzięki któremu
uzdrowiliśmy krzewy bukszpanu ędziliśmy mszyce, proszę
odwiedzić naszą stronę internetową

ń ń>Rolnictwo i leśnictwo
żej fragment:

www.QUANTEC.eu

Mszyce bukszpanu
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Podsumowanie

Równie

Fotografia obok przedstawia
krzewy bukszpanu po dwóch
miesi

ż w ogrodzie można rozwiązać problemy – bez zabijania
środkami owadobójczymi i bez uszkodzenia roślin przez
usunięcie zaatakowanych gałęzi. Jak widać w HealingSheet,
zwłaszcza jeśli chodzi o wpisy z zakresu „Pielęgnacja roślin
i ogrodów” bazy danych „Ogród”, wartość pH i rodzaj gleby może
mieć coś wspólnego z plagą mszyc. Atak mszyc na tak dużą
skalę, jak to się stało z krzewami bukszpanu na naszym
dziedzińcu, jest możliwy wskutek zaburzenia sił odpor-
nościowych roślin. W tym miejscu powinno się wspomnieć, że
także mszyce mają prawo bytu. Mimo iż szkodzą roślinom, służą
jako pokarm innym zwierzętom, a te są z kolei częścią długiego
łańcucha pokarmowego. Gdy wytępi się wszystkie mszyce
środkami owadobójczymi, zabierze się np. biedronkom ich
główne pożywienie. Potem będzie mniej biedronek, które będą
jadły mniej mszyc, z powodu czego znowu będziemy mieli coraz
więcej roślin zaatakowanych przez mszyce. Te trzeba będzie
znów zwalczać środkami owadobójczymi, przez co zmniejszy
się ilość biedronek. To jest spirala, która obraca się w złą stronę.

ącach radionicznego
n a p r o m i e n i o w y w a n i a ;
zostały pojedyncze mszyce.
Widoczne jest, że krzewy
bukszpanu dobrze jednak
dają sobie z nimi radę.
Została odzyskana równowa-
ga, w której mszyce i buksz-
pany mogą koegzystować.
I tak przecież powinno być w przyrodzie…

Ogród
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Instrukcja do użytku domowego

Niewiele miast, tak jak
Monachium, ma szcz

Od czasu, kiedy austriacki
o b s e r w a t o r p r z y r o d y
i „znawca wody”, Viktor
Schauberger, pokaza

W wielu miejscowo

ęście,
aby otrzymywać wodę pitną
z potoków i jezior górskich.
Ale i wtedy…

ł, że
powszechnie stosowane
wodociągi negatywnie zmieniają wodę – jej informację i skład
chemiczny, wiemy, że nie jest to już ta sama woda, którą pobrano
ze źródła. Poza formą również materiały, z jakich wykonana jest
instalacja wodociągowa, mogą powodować problemy zdrowot-
ne. Rury z ołowiu, miedzi i żelaza zawsze przekazują informację
tych metali dalej.

ściach jakość wody sama w sobie nie jest
dobra. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej sprawozdań
o tym, że np. pigułki antykoncepcyjne oraz preparaty hormonal-
ne, stosowane w czasie menopauzy, powodują zwiększone
wydalanie estrogenów z moczem do kanalizacji. Są to ilości,
których oczyszczalnie ścieków nie mogą przefiltrować. W ten
sposób estrogeny w dużych ilościach dostają się do wody pitnej.
Oprócz poważnych zaburzeń płodności zwierząt uderza to
w samego człowieka. Ilość plemników u mężczyzn w Niemczech
spada procentowo od kilkudziesięciu lat. Może w niektórych
przypadkach powinno się szukać przyczyn niepłodności
w problemie obciążenia wody hormonami. Estrogeny to tylko
jeden z przykładów i dotyczy on tylko zmian materialnych, czyli
udowodnionych zanieczyszczeń materii; nie mówi się tu jeszcze
o płaszczyźnie bardziej subtelnej.

Uzdatnianie wody

Oczyszczanie zbiorników wodnych
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Urz

Problem ten da si
QUANTECA

w ten sposób,

Trzeba za QUANTECU nowy obiekt – rur

Nast

„Woda ma doskona

ądzeń i sposobów uzdatniania wody jest wiele, niektóre są
dobre, inne mniej. Co zatem czynić?

ę rozwiązać
przy pomocy

że rury
doprowadzające wodę do
domu lub do mieszkania
napromieniowane zostaną
informacją o l ikwidacj i
zanieczyszczeń. Proszę
poszukać miejsca, gdzie rura
jest najlepiej widoczna i ją
sfotografować.

łożyć w swoim ę
wodną i wstawić jej zdjęcie poprzez menu „Obraz”. Potem
należy zrobić nowy „HealingSheet” i w nagłówku wpisać jego
nazwę. Nasza propozycja: Optymalna jakość wody pitnej.

ępnie proszę sformułować w pierwszym polu afirmację.
Oto nasza propozycja:

łą jakość wody pitnej. Wszystkie szkodliwe
składniki, natury zarówno materialnej jak i niematerialnej, są
wyeliminowane. Wszystkie elementy sprzyjające zdrowiu
i witalności występują w zrównoważonych proporcjach i mają
właściwości pozwalające im łatwo włączyć się w przemianę
materii. Woda jest miękka, świeża i smaczna, jak z górskiego
źródła. Wapno w wodzie zmieniło swoją krystaliczną formę na
kulki; problem osadzania się wapnia został przez to usunięty,
przy czym jego zawartość pozostała taka sama. Ta raz wypita
woda wypłukuje z organizmu ludzkiego i zwierzęcego wszystkie
produkty uboczne przemiany materii, złogi, toksyny i wszelkie
inne szkodliwe dla zdrowia substancje i informacje. Także rośliny
podlewane tą wodą wspaniale się rozwijają. Herbata, kawa
i wszystkie potrawy, które będą przygotowywane przy użyciu tej

®

�

�

®

QUANTEC w uzdatnianiu wody®

Woda pitna
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wody, przejmują od niej dobry smak i inne pozytywne
właściwości.

Bardzo za to dziękujemy!”

ąda teraz następująco:

żna przejąć wpisy z baz danych, które chcieliby
Państwo jeszcze umieścić w tym HealingSheet, jak np. tlen
albo wartość pH. Ulubione są też kamienie, jak czarny
obsydian i turmalin – obydwa znane z tego, że potrafią
powstrzymać każdą negatywną energię.

ł możliwość poszukania całkiem indywidualnych
częstotliwości drgań (ewentualnie informacji) dla Państwa
wody pitnej. Na zakończenie można umieścić modlitwę lub
formułę ochronną, np. „Ojcze nasz” lub „Kryształowy wał”:

HealingSheet wygl

Teraz mo

Czwarty krok to przebieg generatora, aby QUANTEC
otrzyma

�

�
®

Oczyszczanie zbiorników wodnych
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Kryszta

Nie tak dawno temu odkryto w strefie tropikalnej, w Sudanie,
drzewo, którego owoce w sensacyjny sposób odtruwaj

jak
dawniej, gdy pito ze srebrnych kielichów wykorzystuj

QUANTECA , mo

Przytaczamy tu fragmenty artyku

łowy wale,
który jesteś wszędzie,
zamknij się wokół tej rury
wodnej
tak, by stała się częścią
istnienia.
Nakryj ją kopułą,
zmień jej formę i nie wpuść
do wnętrza niczego,
prócz światła.

Piękne, nieprawdaż? Przekonają się Państwo – woda będzie
teraz lepiej smakować!

ą
i oczyszczają wodę – zabijają nawet bakterie. Podobnie

ąc bakterio-
bójcze i oczyszczające właściwości srebra, można obecnie
oczyszczać wodę na dużą skalę, a to poprzez proszek uzyskany
z nasion. Jeśli chcą Państwo wykorzystać ten efekt radionicznie
za pomocą żna w bazie danych dokonać
wpisu owocu moringa i wstawić jego zdjęcie!

łu, który został opublikowany
w czasopiśmie P.M.:

®

Nazwa trąci magią: moringa. Drzewo
tropikalne ma naprawdę tak cudowne
właściwości, że fascynuje coraz większą
ilość badaczy. Starte nasiona czyszczą
wodę pitną – właściwość, która jest
wykorzystywana w wioskach Sudanu znad

Na koniec jeszcze jedna wskazówka:

CUDOWNE DRZEWO MORINGA

czyści wodę i leczy choroby

Woda pitna
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Nilu. Jedno nasionko, ważące sto miligramów wystarcza na litr
wody: sprawia, że brud opada na dno i niszczy 99 procent
bakterii. Laboratoria badawcze na całym świecie głowią się nad
opracowaniem prostej technologii oczyszczania wody dla
krajów Trzeciego Świata, w której zastąpiono by drogie sub-
stancje jak siarczan aluminium. Drzewo moringa, które rośnie
trzy metry rocznie i osiąga wysokość dziesięciu metrów, dos-
tarcza również składników na leki przeciw cukrzycy,
nadciśnieniu i anemii. Poza tym jest cenne pod względem
odżywczym: 100 gram zawiera ilość wapnia odpowiadającą 12

szklankom mleka, witaminę C z 21
pomarańczy i tyle potasu jak w 9 bananach.
Dodatkowo olej z nasion jest stosowany
jako smar do maszyn i przetwarzany nawet
na paliwo silnikowe. „Drzewo ma wszystko,
by stało się najważniejszą rośliną na naszej
planecie,” sądzi Noel Vietmeyer z Instytutu
Owocu Moringa Państwowej Akademii
Nauk w Waszyngtonie.owoc moringa

Oczyszczanie zbiorników wodnych
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Działanie placebo wykluczone…

Miasto Berlin mia

Potem firma Mundus GmbH otrzyma

QUANTECA . Sukces by

ło duże problemy z dwoma jeziorami, które
znajdują się pośród terenów mieszkalnych. Jeziora te nie tylko
były martwe, lecz tak skażone, że obciążały mieszkańców
zapachem jak z kloaki. Znani eksperci do spraw oczyszczania
wód starali się już, lecz bez rezultatu, uratować te jeziora.

ła zlecenie na oczyszcze-
nie tych jezior i stosowała na początku wyłącznie własną
technologię (PRIGE). Gdy to nie pomogło, poprosili nas o użycie

ł zdecydowany. W ciągu zaledwie
dwóch tygodni obciążenie zapachem zostało zlikwidowane,
jeziora odżyły, a ryby już więcej nie umierały.

Magistrat Berlina już po sześciu miesiącach podziękował za
oczyszczenie.

®

Oczyszczanie zbiorników wodnych

Oczyszczanie zbiorników wodnych
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Środowisko
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(...)

Szanowny Panie Stucki!

W odpowiedzi na Pana pytanie potwierdzamy niniejszym, że zlecone przez nas oczyszczanie
wód Hubertussee w Berlinie-Wilmersdorf oraz Dreipfuhl w Berlinie-Zahlendorf (rozpoczęte
w maju 2000) zostało przeprowadzone jako projekt pilotujący metodą technologii energii
pierwotnej.

Państwa efektywna i tania praca spowodowała, że dostarczanie tlenu do obu jezior stało się
już niepotrzebne. Umieranie ryb nie miało więcej miejsca.

(…)

Zalecamy kontynuację pracy nad oczyszczaniem wody w Hubertussee, rozpoczętej w 1999 r.,
oraz pracy nad oczyszczaniem wody w Dreipfuhl, rozpoczętej w maju 2000 r.,
odpowiedzialnym od 1.1.2001 za stojące zbiorniki wodne drugiej rangi urzędom okręgowym.
Jezioro Fennsee powinno zostać objęte wspomnianymi wyżej działaniami dla stabilizacji
i pomocy całego systemu „Hubertussee/Fennsee”, aby w przyszłości uniknąć obciążenia
mieszkańców pochodzącymi z jeziora Fennsee zapachami.

Z poważaniem
Na zlecenie

Regeneracja zbiorników wodnych Hubertussee (Wilmersdorf) i Dreipfuhl (Zehlendorf)



Wed

Naukowcy ameryka

QUANTECU .

W wywiadzie udzielonym 26.1.2004 dla jednej z ameryka

ług nas udowodnione jest, że maszty
nadawcze firm zajmujących się telefonią
komórkową mają szkodliwy wpływ na
organizmy biologiczne; dotyczy to roślin,
zwierząt oraz ludzi. Stopień zagrożenia
zdrowia zależy przy tym zarówno od ilości
i mocy instalacji nadawczych, jak również od
kąta (wysokości i strony) oraz od odległości
w stosunku do miejsca pobytu.

ńscy zbadali działanie pulsujących fal
radiowych i pól magnetycznych. Odkryli przy tym, że komórki
ludzkie mogą błędnie uznać pulsujące fale radiowe i pola
magnetyczne za własne sygnały kontrolne, jeśli otrzymają
ponad 2000 impulsów. Przy nowotworach mózgu stwierdzono
np. że przy częstym korzystaniu z telefonu komórkowego tumor
zlokalizowany jest na ogół po tej stronie głowy, która jest prefero-
wana podczas rozmów. Stwierdzono ponadto, że pulsujące fale
radiowe i pola magnetyczne nie mają już żadnego wpływu na
organizmy żywe, kiedy nakłada się na nie chaotyczne pole
magnetyczne. Do wytworzenia tych chaotycznych pól magne-
tycznych służą diody z szumem - takie, jakie są stosowane
w

ńskich
stacji radiowych (Nationwide Radio) Patrick Flannigan
wypowiedział się następująco (dla lepszego zrozumienia
komentarze zaznaczono kursywą i wzięto w nawiasy):

®

QUANTEC neutralizuje promieniowanie
telefonów komórkowych

Bia

®

ły szum neutralizuje elektrosmog

QUANTEC & telefony komórkowe®

Źródło: www.ngmn.de

Biologia budownictwa
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„W ko
w Waszyngtonie przeprowadzi

60 cykli

. Kilka jajek kurzych
w inkubatorze otoczono ma

inkubator kontrolny
z magnetyczn

nie wykaza

Za
jak w pozosta

„bia lub „ró . Co to jest „bia

(zak

Badania te przeprowadzono na zlecenie armii ameryka

ńcu lat 90-tych - niech pomyślę - chyba było to w 1998 roku,
Uniwersytet Katolicki ł pewien
eksperyment. Zastosowano zwykłe pola 60 Hz,

– jak przy normalnym prądzie elektrycznym, z którego
korzystamy w domach

łymi kratkami. Potem poddano jajka
wpływowi normalnego 60-cyklicznego pola magnetycznego, jaki
na nas oddziałuje, gdy po prostu poruszamy się w naszych
domach (…) Napromieniowano jajka kurze normalną
częstotliwością prądu domowego. Wszystkie kurczaki miały po
wykluciu mierzalne defekty genetyczne w wyniku oddziaływania
tego pola. Zrobiono

ą osłoną naokoło, tak by pole magnetyczne nie
mogło przez nią przeniknąć. Jajka kontrolne

ły żadnych wad genetycznych.

łożono też trzeci inkubator. Poddano go oddziaływaniu 60-go
cyklicznego pola łych, ale dodano coś
jeszcze – dodatkowe pole magnetyczne z czymś, co nazywa się

łym szumem“ żowym szumem“ ły szum”
lub „różowy szum”? To stały dźwięk, który brzmi jak wodospad.
I co się stało? Sygnał dźwiękowy nie jest periodyczny, dlatego
interferuje łóca) pole 60 Hz. Komórki jaj nie zostały poddane
wpływowi sygnału 60 Hz. Żadne z jajek, na które oddziaływał
„biały szum”, nie wykazało defektów genetycznych. Wiemy już
obecnie, jak zapobiegać tym szkodom, które pola magnetyczne
wywołują w komórkach.”

ńskiej.
Żołnierze, którzy pracowali z urządzeniami radarowymi, ciągle
skarżyli się na poważne dolegliwości zdrowotne. Problem ten
został rozwiązany przez wbudowane w urządzenia radarowe
diody z „białym szumem”.

(na
sekund

(tak )

(z os
)

(60 Hz)

ę)
(dotyczy to Stanów Zjednoczonych;

w Europie mamy z reguły pola 50 Hz)

że dodatkowo

łoniętego
inkubatora

Telefony komórkowe
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Firmy składają się w sumie
z zespołów ludzi, którzy dla danej
firmy pracują. Z tego powodu
każdy problem jakiejś firmy da
się ostatecznie sprowadzić do
problemu ludzkiego.

Coach ing s tanow i j edną
z mocnych stron QUANTECA
i dlatego urządzenie bardzo
dobrze nadaje się do zastosowa-
nia w firmach.

Tradycyjne doradztwo gospo-
darcze bazuje prawie wyłącznie
na mierzalnych parametrach
i procesach. Podobnie jak w organizmie ludzkim, gdzie całość to
więcej niż suma jego komórek, metody konwencjonalne obejmą
tylko formalną część firmy, pominą jednak tą nieformalną. Tak jak
u człowieka, gdzie piękno formy musi w końcu ustąpić niemate-
rialnemu urokowi, również w firmie często ważniejsze jest to,
czego nie można ująć czysto zewnętrzną charakterystyką. Staje
się coraz bardziej jasne, że logiczne, przyczynowe i racjonalne
myślenie często nie potrafi w zadowalający sposób zinter-
pretować różnicy między sukcesem a porażką.

Nie oznacza to, że czynniki zewnętrzne jak procesy organiza-
cyjne, kierowanie ludźmi, badania rynku, struktury bilansu, siła
innowacyjna etc. nie są już dłużej potrzebne. Powinno się jednak
zaznaczyć, że mogą one pokryć tylko część spektrum,
decydującą o sukcesie lub porażce firmy, a część ta ma prawdo-
podobnie znacznie mniejszy wkład niż by się przypuszczało.

®

QUANTEC w doradztwie gospodarczym®

Doradztwo gospodarcze
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Pole morfogenetyczne

Instrumentalna biokomunikacja przy pomocy QUANTECA®

Jak jednak mo

QUANTEC mo

żna zdefiniować te nieformalne części firmy?
Angielski naukowiec, Rupert Sheldrake (www.sheldrake.org)
udowodnił, że wszystko w naszym świecie jest otoczone
i przeniknięte polami elektromagnetycznymi, niezależnie od
tego, czy chodzi o rzecz, roślinę, zwierzę czy człowieka. Każde
pole zawiera kompletną informację o tym obiekcie, który otacza
i utrzymuje kontakt ze wszystkimi polami tego samego typu. Są
one jakby łącznikiem, dzięki któremu wszystko jest ze sobą
związane. Pola morfogenetyczne stanowią zjawisko elektro-
magnetyczne i z tego powodu mogą zostać zmienione przez
elektromagnetyczne drgania. QUANTEC potrafi te pola
morfogenetyczne skanować i informować. Ponieważ także firmy
posiadają takie pola, istnieje możliwość, aby je również
skanować, a potem zaopatrywać w nowe informacje.

że poprzez skanowanie dokonać analizy pola
energetycznego firmy i jej pracowników. Uzyskane podczas
skanowania informacje zostają potem porównane w komputerze
z różnymi bazami danych, przy czym każda baza danych
zawiera informacje z dziedzin istotnych dla funkcjonowania firm,
jak też z dziedzin ogólnych. Wpisy baz danych, do których dana
firma wykazuje rezonans, zostają zaznaczone. Wybrany tak
zestaw informacji pokazuje wyjątkowo obszernie i klarownie, co
należałoby w firmie poprawić.

Oczywiście trzeba się będzie starać, aby wykryte w taki sposób
słabe strony wyeliminować również przy pomocy metod trady-
cyjnych. Gdy jako słaby punkt wykryty zostanie brak kontaktu
dyrekcji z działem sprzedaży nie tylko będzie się to
kompensować na drodze formalnej, np. przez wspólne konfe-
rencje i imprezy; dzięki radionice odpowiednie pole morfogene-
tyczne będzie również zaopatrywane w informacje, by także na
płaszczyźnie niewidocznej i niematerialnej stworzyć warunki,
które będą sprzyjać poprawie tego kontaktu.

®

®

QUANTEC CONSULTING®
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Zinstrumentalizowany trening mentalny

Kadry kierownicze wiedz

Dzi

Przenosz

Stany

ą w międzyczasie, że formalne
przedsięwzięcia, jak np. warsztaty dokształcające, nie mogą
rozwiązać wszystkich problemów. Z tego powodu wiele firm
angażuje obecnie trenerów mentalnych, którzy mogą pomóc
pracownikom w osiągnięciu celów firmy, a także celów osobis-
tych – przynosi to dobre skutki. Trening mentalny zmienia pola
świadomości przez modyfikowanie umysłu. Negatywne uwarun-
kowania lub problemy zostają usunięte dzięki metodom treningu
mentalnego i zastąpione przez uwarunkowania pozytywne. Cele
osobiste programowane są przez wizualizację i ukierunkowane
procesy umysłowe. Oznacza to, że istniejące pole świadomości
zostaje siłą myśli na nowo informowane i na nowo ukształ-
towane.

ęki wyuczonym w treningu mentalnym technikom każdy
pracownik może wykorzystać teraz swoją świadomość dla firmy
i dla siebie, tworząc w polu morfogenetycznym warunki, korzyst-
ne dla osiągnięcia swojego celu. Jego świadomość staje się
więc jakby siłą przyciągającą to, co zaprogramował, czego sobie
życzy.

ąc to na wszystkich pracowników zmienia to pole firmy
i jej cele mogą zostać zrealizowane.

świadomości stanowią w końcu tylko pola elektromagne-
tyczne, a te można dzisiaj wytworzyć na drodze technicznej.
Efekt, wynikający z treningu mentalnego, może zostać
w dosłownym znaczeniu słowa zinstru izowany!mental

Doradztwo gospodarcze
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Podsumowanie tematu doradztwo gospodarcze

S w o b o d n i e i n t e r p r e t u j ą c
G o e t h e g o m o ż n a z a t e m
stwierdzić, że firma jest żywym
organizmem i że przed tym, który
skupia uwagę tylko na częściach
w swojej dłoni, więź duchowa
pozostaje ukryta! Także nowo-
czesna f i zyka p rzyzna je
Goethemu rację.

Fizyka kwantowa pokazuje nam,
że nawet to, z czego się
składamy, nie jest w rzeczy-
wistości materialne; składamy
się z nie-materii lub, jak niegdyś
wyraził to fizyk, Max Planck,
z „ducha materii”. W nowoczesnej fizyce doświadczamy bardzo
wyraźnie, że wszystko, co uważaliśmy za takie realne, twarde
i w dosłownym znaczeniu tego słowa namacalne, w rzeczy-
wistości jest tylko iluzją naszego ograniczonego poznania.

Najnowsze wyniki badań wskazują, że świat, w którym my i na-
sze firmy się znajdujemy, stanowi płynne odbicie tego, czym
jesteśmy, a zatem wysyłamy. W przypadku, gdy nie jesteśmy
zadowoleni z tego odbicia, mamy wybór, czy dokonamy czynów,
które wywołają zmiany pola morfogenetycznego, czy zajmiemy
się od razu samym polem i jemu zostawimy wskazanie odpo-
wiednich przyczyn dla rozwiązania problemów.

Kto chce co
Próbuje mu najpierw ducha wypra

ś żywego rozpoznać i zważyć,
żyć,

Potem ma w ręku części – co zostanie,
Znika niestety tylko duchowe wiązanie!

J.W. von Goethe

QUANTEC CONSULTING®
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Praca z cz

Jak Ruediger Dahlke doskonale udowadnia w swoich ksi
Krakheit als Weg“ Lebenskrisen als

Entwicklungschancen“ (

inn

łowiekiem przy pomocy QUANTECA nie odbywa się
na płaszczyźnie organicznej, medycznej, lecz trzeba ją
rozumieć jako coaching z poszukiwaniem prawdziwych
przyczyn. Filozofia, która wiąże się z pracą z QUANTECIEM ,
widzi w symptomach zaledwie koniec łańcucha, który wziął
początek w „nieprzerobionych” sytuacjach życiowych lub
blokadach psychicznych, które doprowadziły do rozwoju
symptomów. Aby zachować zdrowie te obciążające sytuacje
życiowe i blokady psychiczne muszą zostać świadomie przero-
bione i, przez zmianę swojego nastawienia i zachowania,
rozwiązane. Jeśli problemy te nie zostaną rozwiązane w głowie,
wynikające z tego negatywne energie i informacje muszą
znaleźć ujście. Można to sobie wyobrazić jako ładunek elek-
tryczny, który niewykorzystany wyładuje się w otwartym obwo-
dzie scalonym.

ążkach
„ (Choroba jako droga) oraz „

Kryzysy życiowe jako szanse rozwoju)
wszelkie nierozwiązane konflikty u wszystkich ludzi zostają
przekazane tym samym narządom i wytwarzają tam
z kolei te same typowe objawy. Fakt, że psychika przekazuje
ciału (łac.: soma) nierozwiązane problemy, jest również znany
medycynie akademickiej, która używa tu pojęć: „choroby
psycho-somatyczne” oraz „psychoneuroimunologia”.
W przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, która
niewielką ilość chorób określa jako psychosomatyczne, postrze-
gamy przyczynę wszystkich dolegliwości w psychice – wszystko
jedno, czy chodzi o złamanie nogi, kamienie nerkowe, astmę czy

ą chorobę.

®

®

Coaching przy pomocy QUANTECA®

Instrumentalna biokomunikacja

81



Przyk

QUANTEC

ład tinnitus (szumy uszne)

®

W ksi

„P

Terapia: na zewn

Rozwi

QUANTEC nie leczy szumów usznych; celem terapii jest
rozwi

ążce dr Ruedigera Dahlke Choro-
ba jako symbol) można o tym symptomie przeczytać
następująco:

łaszczyzna fizyczna: uszy (posłuszeństwo)
Płaszczyzna symptomatyczna: nieprzerobiony, ogarniający
wnętrze stres; wzięty do środka hałas, „za dużo na głowie”;
syreny ostrzegawcze, dzwony na alarm; być ofiarą, wszystko
przerabiać wewnątrz – ze sobą samym; potrzeba ciszy zostaje
w końcu przez ten objaw uświadomiona.

ątrz stać się głośnym, bronić swoich poglądów,
pokazywać agresję; nauczyć się słuchać wnętrza; oddalić się od
przymusów i słuchać wewnętrznego (własnego) dźwięku,
pogodzenia się z tym małym ludzikiem, który podpowiada
wewnątrz. Ustąpić często towarzyszącej głuchocie i mniej
słuchać tego, co przychodzi z zewnątrz. Sprawić sobie dar
zewnętrznej ciszy, znieść wewnętrzny hałas; medytacja, która
ma na celu uspokoić się wewnątrz i na zewnątrz.

ązanie: słuchać wewnętrznego głosu i podążać za nim;
polegać na sobie samym; być w harmonii ze swoim
wewnętrznym brzmieniem, które współgra z muzyką sfer, a tym
samym z muzyką boską; spełnić gorącą potrzebę ciszy
wewnętrznej przez odpowiednie rytuały; podążanie drogą
samourzeczywistnienia.

Relacja pierwotna: Saturn-Merkury/Neptun“

ązanie stojących u źródła choroby, nie przezwyciężonych
sytuacji życiowych. Nie jest to proces medyczny, ponieważ chory
narząd nie podlega terapii. Chodzi o poradę psychologiczną,
której celem jest doprowadzenie do rozwiązania konfliktu.

„Krankheit als Symbol“ (

®

Coaching
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Bezp

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

łatna pomoc – fundacja firmy M-TECAG

Fakt,

www.remotehealing-online.com). Kto jednak zna kogo

że modlitwy mogą leczyć, został w międzyczasie udoku-
mentowany w robiących głębokie wrażenie pracach
badawczych, przeprowadzonych na znanych uniwersytetach
(patrz: ś,
który by się za niego modlił, a nawet jeśli tak, kogo chciałoby się
chętnie powiadomić o chorobach i życzeniach?
Nie stanowi to już obecnie żadnego problemu; umożliwia to
internet.

Znane uniwersytety i akademie medyczne przeprowadzi

Poniewa

ły
eksperymenty, jakie znaczenie dla przebiegu choroby odgrywa,
czy za pacjenta ktoś się modli się czy nie. Odpowiedź była
zaskakująco jasna – tak; stan pacjentów, za których się modli,
jest przeciętnie dużo lepszy. Przy tym w badaniach tych brały
udział osoby, które nawet nie znały pacjentów, tylko otrzymały
ich zdjęcia i modliły się nie przy łóżku chorego, lecz na odległość.
W większości tych eksperymentów była to grupa osób, która
modliła się za tego samego pacjenta. Wszystkie próby były
przeprowadzane podwójnie na ślepo, tzn.: ani lekarz ani pacjent
nie wiedzieli, w której grupie znajduje się pacjent,
a przyporządkowanie do danej grupy było przypadkowe.

ż funkcjonuje to tak dobrze i ponieważ znamy problemy
pacjentów, by zwrócić się z prośbą do znajomych i przyjaciół
o modlitwę za nich, stworzyliśmy w internecie bezpłatną
możliwość, aby dołączyć do innych, którzy mają tę samą prośbę.

Modlitwy mogą leczyć

Biokomunikacja
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www.14all41.net

Sponsor portalu

Wyjątkowość projektu

Adres internetowy 14all41
oznacza „one for all and all for
one“, czyli jeden za wszyst-
kich i wszyscy za jednego. Na stronie tej tak zaprogramowano
software,

Ten projekt zosta

Odr

że tworzy ona grupy obejmujące do dwunastu
członków. W ten sposób jedenaście osób modli się za jedną,
a każdy za pozostałych jedenaście. Członkowie grupy są
informowani o życzeniach pozostałych pocztą elektroniczną.
Można przy tym wybrać, czy chce się pozostać anonimowym,
czy też wolałoby się mieć bezpośredni kontakt z innymi
członkami grupy.

ł przez nas powołany do życia, aby służyć
pomocą, niezależną od wszystkich religii i sekt. Ten portal
powinien po prostu pomagać.

ębność tych grup, które dobierają się na stronie 14all41,
polega nie tylko na tym, że przynależą do nich ludzie szukający
uzdrowienia przez modlitwy. Efekt nie ogranicza się do tego,
że max. jedenaście osób modli się o spełnienie życzeń dwunas-
tej. Rezultat zostaje również przez to wzmocniony, że dwunasty
członek grupy modli się za pozostałych jedenastu. To nie droga
jednokierunkowa, lecz wzajemne dawanie i branie. Tutaj może
płynąć energia, a indywiduum może przez dawanie więcej dla
siebie osiągnąć. Energia, którą wkłada się w modlitwy o sprawy
innych członków grupy, wraca z powrotem. Buddyści mówią,
że poprzez pomoc niesioną innym nabywamy dobrej karmy
(Shubh Nam Karma). Wychodzą z założenia, że dobra karma
korzystnie wpływa na własny los, a pomaganie tym, którzy tego
potrzebują, stanowi jedną z najważniejszych dróg dla uzyskania
dobrej karmy.

Uzdrawianie na odległość
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Za co mo

Co jest uwa

żna się modlić

żane za modlitwę?

Wiele osób, które decyduje si

egzaminu. Tak

Dla wszystkich innych spraw mo

Tradycyjnie rozumie si

ę na przyłączenie do modlącej się
razem grupy przez stronę 14all41, ma bardzo poważne sprawy:
od ciężkich, a nawet zagrażających życiu chorób, przez utratę
ukochanej osoby do życzeń o szczęśliwym związku lub zdaniu
ważnego że osoby, które znalazły się w biedzie

lub straciły pracę, proszą tutaj o pomoc. Rozumie się samo przez
się, że nie powinno się uczestniczyć w tych grupach, by życzyć
sobie wygranej w lotka lub po prostu dużo pieniędzy. W tym celu
nie stworzono tej strony, a ponadto rani to uczucia tych, którzy
modlą się tu o uzdrowienie i o pomoc w ciężkiej sytuacji.

żna ten rodzaj solidaryzującej
się ze sobą społeczności, to pomaganie innym i otrzymywanie
wsparcia, bardzo sensownie wykorzystać.

ę pod
pojęciem „modlitwy” wszyst-
kie modlitwy religijne. Każda
religia ma swoje własne
modlitwy. Ponieważ wszyscy
członkowie danej grupy
otrzymują życzenia i prośby
pozostałych członków pocztą
elektroniczną, można te

Biokomunikacja
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maile wydrukować, a potem po kolei
modlić się o ich spełnienie. Nie
wydaje się przy tym takie ważne,
o jaką modlitwę ostatecznie chodzi,
lecz o to, by myśli i skupienie były
skoncentrowane na tej osobie,
o którą się modlimy i na jej prośbach.

ą też inne rodzaje
„modlitw”: pieśni modlitewne (mantry, psalmy) lub też rysunki
i obrazy (mandalas); można poza tym zapisać modlitwę lub
życzenie na kawałku papieru albo włożyć do tybetańskiego
młynka modlitewnego, a następnie nim obracać. Można również
wydrukować maile i zawiesić je na zewnątrz na sznurku; kartki
trzepocą i szeleszczą na wietrze i żywi się nadzieję, że wiatr
zostanie w ten sposób poinformowany o życzeniach i przyniesie
potem odpowiednią pomoc. Mogą Państwo też pójść do kościoła
i zapalić tam świecę za swoją grupę, ale mogą Państwo w wolnej
chwili po prostu medytować o życzeniach innych i modlić się
o ich spełnienie.

ą, przy czym działa to lepiej, gdy wiele osób
modli się o to samo, a gdy pomaga się innym, pomaga się przez
to samemu sobie. Proszę to wypróbować lub polecić komuś, kto
potrzebuje pomocy. Może będą Państwo mieli podobne dozna-
nia jak programujący tę stronę internetową. Z niedowierzaniem
zaprogramował on potrzebną software i potem, w ramach testów
funkcyjnych przeprowadzanych wyłącznie z pracownikami firmy
M-TEC AG, wstawił również i swoje życzenie. Parę dni później
zadzwonił do firmy M-TEC i z wielkim podnieceniem opowiedział
o bardzo niezwykłym spełnieniu swojego życzenia
i że to naprawdę działa. Istnieją rzeczy nieprawdopodobne…

Religie maj

Modlitwy uzdrawiaj

Podsumowanie

Uzdrawianie na odległość
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� Pracuje w systemie Windows XP / VISTA

Obecnie najnowocze

Wysoka stabilno JAVA

Funkcja archiwalna dla zapisywania danych

Rozbudowane menu „Sprawozdania” dla zachowania
kontroli

Obszerna selekcja danych w powi

Kalendarz dzienny i tygodniowy dla terminów w

Odwiedzi

Wzi QUANTECA

Wzi

Ch

QUANTEC

®

®

®

®

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

śniejsze urządzenie o największym
doświadczeniu w zastosowaniu diod z białym szumem

ść przez oprogramowanie w języku

ązaniu z listami seryjnymi

łasnych oraz
informacji o np. urodzinach lub kończących się terapiach

ć naszą stronę internetową:

ąć udział w prezentacji

ąć udział w całodniowym sympozjum z panem von
Buengner lub wysłuchać wykładu. Kalendarz spotkań
znajdą Państwo w internecie lub pod nr telefonu:
(D) +49(0)8104/629088, (PL) +48(0)510527043

ętnie podamy adresy użytkowników w Państwa okolicy,
którzy mogliby udzielić informacji na temat urządzenia

www.QUANTEC.eu

QUANTEC 5 w skrócie®

W przypadku zaintereso-
wania polecamy:

W skrócie
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Na następnych stronach znajdą Państwo dalsze książki
naszego wydawnictwa oraz inne interesujące pozycje.

Miejsce na Państwa notatki:
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Wskazówka wydawnictwa

Wydawnictwo poleca



Zalecana lektura

Niniejsza ksi

Tematy s

W drugiej cz

Ksi

ążka pojawiła
w tym samym roku co
QUANTEC . Mimo że
została wydrukowana przez
nasze wydawnictwo i nie
była dostępna w księ-
garniach, stała się best-
sellerem. Wyjaśnia ona
podstawy, które prowadziły
do budowy QUANTECA
oraz udziela informacji
o samym twórcy urządze-
nia: jest nim Peter von
Buengner. Sądzimy, że
właśnie w dziedzinie bio-
komunikacji, która ma tak
szerokie możliwości zasto-
s o w a n i a , w a ż n e j e s t
w i e d z i e ć , j a k i u m y s ł
stworzył ten ideę i jak ją
wprowadził w życie.

ą różnorodne i w dużym stopniu skłaniają przy czytaniu
do porzucenia starych dogmatów i do spojrzenia na wiele spraw
z nowej perspektywy. Jak zdradza już sam tytuł wachlarz
rozpościera się od czasu snu australijskich Aborygenów po
fizykę kwantową, które mają ze sobą więcej wspólnego niż
można by na pierwszy rzut oka przypuszczać.

ęści książki chodzi o inne spojrzenie na choroby
i wynikające z tego terapie. Peter von Buengner opisuje tu
doświadczenia ze swojej pracy z pacjentami w sposób
zrozumiały również dla laika.

ążka nadaje się jako lektura własna i jako prezent.

®

®

Wydawnictwo M-TEC
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Physik und
Traumzeit

Erstaunliche Gemeinsamkeiten

von moderner Physik

und Naturheilverfahren

Peter von Buengner



Książka „Fizyka i czas snu” jest również dostępna w językach
angielskim i hiszpańskim.

Physics and
Dreamtime

Peter von Buengner

Física y tiempo
de ensueño

Peter von Buengner

Sorprendentes puntos de encuentro
entre la Física moderna

y los tratamientos naturales

Amazing Mutualities of Modern Physics
and Natural Cures

90

Książki



W ksi

Gor

ążce tej Rupert Sheldrake opisuje
komunikację między człowiekiem
a zwierzęciem. Zawiera ona wiele
opowieści, które autor po wydaniu jego
książki „Siedem eksperymentów, które
zmieniłyby świat” otrzymał od czytelni-
ków; historie te dokumentują możli-
wości komunikacji telepatycznej między
zwierzętami domowymi oraz ich
właścicielami. Pisze ponadto o tym, jak
zwierzęta pocieszają i uzdrawiają, jak
odnajdują z powrotem swoich właś-
cicieli, którzy znajdują się daleko,
o ich przeczuciach nadchodzących

trzęsień ziemi i innych katastrof, o telepatii między zwierzętami
i wielu innych sprawach.

ąco polecamy!
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Zalecana lektura

Wydawnictwo M-TEC
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