
naturalne terapie

Stefania Żak wysyła w świat
lecznicze wibracje za pomocą 
wyjątkowej maszyny.

Wszyscy posiadamy swoje własne biopole, zbu-
dowane z energii wibrujących cząsteczek naszego
ciała. Gdy częstotliwość drgań zostaje zaburzona,
pojawiają się choroby. By odzyskać harmonię,
zdrowie i dobre samopoczucie, trzeba „przypo-
mnieć” owym cząsteczkom, jak powinny wibrować.
Na tym właśnie polega działanie bioenergotera-
peutów – wysyłają choremu organizmowi informa-
cję o właściwej częstotliwości drgania. 

Ale to nie wszystko. W biopolu znajdują się fotony,
czyli kwanty światła. Zgodnie z najnowszymi odkry-
ciami fizyki kwantowej, fotony występują w bliźnia-
czych parach, które są „splątane”. Oznacza to, 
że nawet gdy je rozdzielimy i rozsuniemy na wielkie
odległości, pozostają ze sobą w stałym kontakcie.
I kiedy wpływamy na jednego „bliźniaka”, drugi
natychmiast odpowiednio reaguje. To wyjaśnia, jak
działanie bioterapeutów na zdjęcie chorego może
pomóc żywemu człowiekowi. Na fotografii bowiem
„uwięziony” jest obraz fotonu. 

XXI wiek nie byłby jednak stuleciem wielkich
odkryć, gdyby nie wynaleziono urządzenia, które

kwantowe 
z powodzeniem uzdrawia podobnie jak bioterapeu-
ci. To Quantec, cudowne dziecko fizyki kwantowej,
które zdobyło złoty medal za najlepszą, innowacyj-
ną technologię w dziedzinie biokomunikacji.

Bioterapia z maszyny
Jedną z nielicznych posiadaczek tej cudownej
aparatury w Polsce jest Stefania Żak z Warszawy.
Za pomocą Quanteca jest ona w stanie zeskano-
wać każde biopole i przesłać aurze chorego pakiet
uzdrawiających informacji. Wystarczy, że da urzą-
dzeniu do analizy elektroniczną fotografię chorego,
a program komputerowy precyzyjnie odczyta stan
i jakość jego biopola. Krótko mówiąc: jeśli człowiek
przedstawiony na zdjęciu, mieszkający w dowol-
nym miejscu na świecie, ma na przykład katar, 
to pani Stefania ujrzy tę dolegliwość na ekranie
swojego komputera. A potem za pomocą maszy-
ny prześle osobie ze zdjęcia taki zestaw drgań,
który pozwoli tę dolegliwość zlikwidować.

– To naprawdę działa – mówi Stefania Żak. – Ci,
którzy przychodzą do mnie po raz pierwszy, też nie
od razu są w stanie uwierzyć, ale wszystko się zmie-
nia, kiedy na własnej skórze doświadczą działania
maszyny. Pamiętam, jak przez kilka dni wydzwaniał
do mnie klient z Nowego Jorku. Cierpiał na bezsen-
ność, która odbierała mu radość życia. Kiedy kolej-
ny raz zadzwonił o 7 rano, Quantec rozpoczął wysy-
łanie piętnastominutowego sygnału. Następnego
ranka usłyszałam w słuchawce: – Nareszcie się
wyspałem. Dziękuję!

Jak już wspomniałem, aby uzdrowić chore bio-
pole, trzeba podesłać mu drgania o odpowiedniej,
leczniczej częstotliwości, które przenikną do komó-
rek ciała i „nauczą je” odpowiednio drgać, a tym
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samym pokonać chorobę. Na tym właśnie polega
moc bioterapii – jedni bioenergoterapeuci mają
potężne biopola, które niemal zmuszają chore
komórki do właściwego zachowania, a inni mają
słabsze, więc odnoszą mniejsze sukcesy.

Anioły w Quantecu
Z Quantekiem nie ma takiego problemu. Trzeba
jedynie zapisać w jego bazie bibliotekę uzdrawiają-
cych częstotliwości, a poradzi sobie z każdą doleg-
liwością. Skąd bierzemy tę bibliotekę?

W naszym świecie wszystko drga – rośliny, mine-
rały, nie mówiąc już o falach dźwiękowych. Wystar-
czy zapisać owe korzystne częstotliwości i już.
Każdy terapeuta pracujący z Quantekiem stara się
mieć jak największą bazę pozytywnych wibracji.
Stefania Żak ma w swoim komputerze m.in. ener-
getyczne wibracje dzieł wybitnych malarzy, muzyki
klasycznych mistrzów, a także imion aniołów, które,
jak się okazuje, naprawdę uzdrawiają!

Quantec odczytuje „rany” biopola chorego czło-
wieka, a następnie wysyła za pomocą splątanych
fotonów zapisane w bazie danych wzorce i drgania
energii, które działają jak leczniczy plaster.
Wzmacniają one również siły witalne organizmu
i jego zdolności do samouzdrawiania. Maszyna
na bieżąco ocenia zmiany biopola chorego i bywa,
że daje polecenie powtórzenia albo zakończenia
terapii, a nawet dołożenia wibracji kilku minerałów,
suplementów, środków homeopatycznych itp.

Czasami wystarcza zaledwie jeden zabieg, 
by znieść uciążliwe dolegliwości. Jednak przy
poważniejszych schorzeniach warto go powtarzać
kilka czy nawet kilkanaście razy.
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