
UNIKÁTNÍ OZDRAVNÁ TERAPIE JAKO DÁREK PRO VÁS ČI VAŠE BLÍZKÉ!

Cítíte se unaveni , nedostává se Vám energie ? Máte problémy se zdravím , v zaměstnání ,

v rodině, ztratili jste radost ze života ? Jste vyčerpaní a nevíte, co se děje? Lékaři si neví

rady? Přejete si tento stav změnit  a opět se cítit lépe? Najít smysl svého života a být 

spokojeni a šťastní ? Opravdu jste připraveni  sami změnit svůj život?

Nanokvantová technologie je tu i pro vás! 

Nemějte obavy z  názvů, kterým, možná v  tuto chvíli nerozumíte. Jde o způsob, který 

používal i lékař Imhotep ve starodávném Egyptě v  roce 2800 před naším letopočtem. 

Princip je stejný, zvyšování vibrací objektů a subjektů kvantovým strojem. Odlišnost je 

pouze v  používání moderních materiálů a techniky. Co to znamená?

Nové znamená - dokonale zapomenuté .  Imhotepova kvantová metoda , zvyšování 

osobních vibrací a její západní modifikace v minulosti patřily mezi embargované 

technologie. Při následném využívání malých mobilních osobních stimulátorů dochází 

k přímému uzdravování chronických onemocnění, získaných defektů a jiný způsobem 

neléčitelných nemocí. Možnosti jsou objevené a vyzkoušené. 

Každý člověk má problémy.  Má je i dnešní svět. Každý problém se dá řešit!

Pokud si chcete vyzkoušet a ověřit působení kvantových technologií  velmi účinným 

způsobem, dopřejte si dvouhodinovou vitalizační a harmonizační kúru. Během 

dvouhodinového sezení se aktivují všechny energetické dráhy v těle.

Jak probíhá harmonizace

Budete usazeni do pohodlného křesla nebo uloženi na lehátko a obloženi nejméně pěti 

stimulačními kartami. V průběhu harmonizace byste neměli křížit ruce a nohy, nicméně 

polohu těla můžete volně měnit. Můžete pít, můžete si kdykoliv změnou těla udělat pohodlí, 

popřípadě odejít na wc.

Co budete cítit a co to znamená

V některých případech dochází podle charakteru onemocnění k projevům chladu, brnění, 

tepla a pocitu tepání. Tyto projevy nastávají v různých částech těla v různém pořadí a 

postupně odeznívají. Mohou se projevit i přechodné reverzní bolesti při uvolňování spasmů –

stahů nebo křečí.

Jaké pocity můžete vnímat?

Chlad: znamená vyčerpanost části těla, kde chlad cítíte. Brnění: nedostatečnost. Teplo: 

chronické záněty. Tyto pocity se v průběhu harmonizace mohou střídat nebo jich můžete 

vnímat souběžně víc najednou.

Co se děje v těle při harmonizaci



Vaše tělo je vystaveno o jeden řád vyšším množstvím a intenzitou bioinformacím než je dnes 

v přírodě možné. Váš organismus se holisticky – celostně léčí pomocí technickým zařízením 

potencované informační terapie prostřednictvím mezibuněční signalizace. 

Proč trvá harmonizace dvě hodiny

Během dvouhodinového sezení se aktivují všechny energetické dráhy v těle.

Co se v těle děje po harmonizaci

Účinek terapie doznívá ještě po několik dní. Nastává spontánní čištění vašeho organismu, 

které se projevuje uvolňováním reziduí. Projevem mohou být výtoky tekutin ze všech tělních 

otvorů, změní se aroma i množství vašeho potu a moči. Tyto reakce jsou obvyklé, 

nepotlačujte je ani nezastavujte. Nechte je odeznít.

Život nemůžeme prodloužit, tak si ho alespoň dělejme lepší. 

Nemáme se tak dobře, abychom se nemohli mít ještě lépe.

Dopřejte si 2-hodinovou vitalizační a harmonizační terapii a sami zažijte, že platí staré a

známé přísloví – lékař léčí, příroda uzdravuje.

Jsme připraveni Vám pomoci a vysvětlit, na jakém principu fungují přírodní zákony.

Využijte pro sebe i své blízké jedinečné možnosti absolvovat krátké sezení, které může 

zcela změnit Váš život. Máme pro Vás připraveny další produkty i varianty např. ve 

formě osobních stimulátorů, které Vám budou pomáhat v  dlouhodobém horizontu a 

neustále působit na Váš zdravotní stav.

Pro ty z  Vás, kteří se věnují podnikání, nabízíme stimulaci firem s  vysokým efektem 

účinnosti přínosu klientů, zákazníků i výsledků v  rámci spotřebitele, ať už se jedná o 

zboží či služby.

Využijte jedinečné možnosti ozdravné terapie, prostředí Feng shui, domácí kuchyně a 
dalších služeb pro léčebné a harmonizační účinky s pomocí unikátní nanokvantové 
technologie!


