
natura dla urody

C zym jest Quantec 
i jak dzia a? Sk ada 

si  z komputera i pod -
czonego generatora z diod  
z bia ym szumem. Dla osób, 
które s ysz  po raz pierwszy o Quantecu 
i tych, którzy w jego dzia anie nie mog  
uwierzy  podam zasady robienia terapii i jej 
dzia ania. Do wykonania terapii potrzebne 
jest zdj cie przys ane e-mailem, MMSem lub 
listem, imi , nazwisko i data urodzenia. Podsta-
wow  dzia ania tej terapii s  bli niacze kwanty. 
Kwanty s  sk adowymi pól elektromagnetycznych 
i no nikami cz stotliwo ci drga  do innych pól 
elektromagnetycznych. Fotony wiat a odbijaj ce 
si  od fotografowanego obiektu przejmuj  informa-
cj  od jego kwantów i staj  si  bli niakami, które 
pozostaj  ze sob  w sta ym kontakcie, jakby ze sob  
gada y. Bli niacze kwanty koduj  si  na zdj ciu lub 
karcie pami ci. Bli niacze kwanty widzia  Einstein i sam 
by  tym zdziwiony, okre li  ich zachowanie „upiornym 
dzia aniem na odleg o ”. Udokumentowano ich ist-
nienie i zbudowano diod  z bia ym szumem. Oprócz 
bli niaczych kwantów ma w tej terapii zastosowanie 
tak e numerologia. Program Quanteca to bazy danych 
czyli zapisane nazwy rzeczy , które stosujemy fi zycznie 
dla poprawy zdrowia. One maj  wed ug numerologii 
swoj  wibracj . Litery wystukiwane na klawiaturze 
zapisuj  si  na twardym dysku w systemie jedynko-
wo-zerowym. Taki zapis dioda zmienia na wibracje, 
a kwanty ze zdj cia przesy aj  je do kwantów foto-
grafowanego obiektu. Podczas skanowania zdj cia 
dobór tekstów do terapii odbywa si  rezonansowo. 

Wibracje wybranych 
tekstów s  jeszcze 
potencjonowane tak, 

by w 100% pasowa y 
do tych negatywnych 

odczytanych w naszym organi-
zmie. Tak mo na usun  z e emo-

cje jak smutek, z o , strach, a tak e 
zabi  mikroby na takiej samej zasadzie 

jak piewak odpowiedni  wibracj  g osu 
rozbije szyb . Kwanty s  no nikami informa-
cji z przesz o ci i przysz o ci. Dioda u doro-
s ych osób odczytuje l k przed klasówk , 
a u wystraszonej osoby lub zwierz cia okre-
li wielko  emocji – strach, l k czy panik . 

Podczas skanowania zdj cia doros ego m czyzny 
dioda pokaza a zapis o wstrz nieniu mózgu. Matka 
tego Pana przypomnia a sobie, e gdy by  malutki 
spad  z bujawki i uderzy  ty em g owy o ziemi . Skar-
y  si  na ból g owy, ale poniewa  nie by o wymio-

tów uznano, e si  nic nie sta o. Dioda oceni a to 
inaczej i postanowi a usun  
drobne nast pstwa tego zda-
rzenia, które organizm sam 
nie potrafi  zlikwidowa . Rok 
temu zg osi a si  do mnie 
zrozpaczona w a cicielka kota, 
która korzysta a z us ug bardzo 
znanego jasnowidza i dowie-
dzia a si , e jej ukochany 
i schorowany zwierzak za trzy 
miesi ce zejdzie z tego wiata. 
Powiedzia am, e sprawdzimy 

nieomylno  tego Pana i zrobi am terapie na oczysz-
czenie ca ego organizmu. Kotek do tej pory ma si  
dobrze. Ostatnio robi am terapi  kilku kotom, które 
by y w z ym stanie z powodu nadmiaru kreatyniny 
we krwi. Wszyscy weterynarze nie widzieli dla nich 
ratunku. Po w czeniu na wietlania kotkom wraca a 
szybko energia i apetyt, a badanie krwi pokazywa o 
kreatynin  w normie.
Pisa am ju  o przypadku mononukleozy i gor czce 
Denga. Najgorsze s  tzw. wirusy stresu. Nale y do nich 
Cytomegalie. Dioda odczytuje go u wielu osób. Uaktyw-
nia si  podczas d ugiego stresu, a tym samym spadku 
odporno ci i czyni ogromne spustoszenia. Pierwszy 
raz zobaczy am go w terapii dziewczyny, która by a 
w pi czce od trzech miesi cy. y a d ugo w stresie 
po nag ej mierci swojej ukochanej babci. Jej organizm 
produkowa  czerwone cia ka krwi, a co  je natychmiast 
niszczy o. Nie mogli sobie poradzi  z tym ani lekarze, 
ani uzdrowiciel, który od bardzo dawna nad ni  pra-
cowa . Wybudzenie nast pi o jaki  czas po w czeniu 
Quanteca. Ostatnio zadzwoni  do mnie klient z pro b  

o ratunek, bo nie mo e wyj  z infekcji. 
Zobaczy am bardzo aktywnego wirusa 
Cytomegalie. Klient yje w du ym stresie 
wi c wirus ma warunki do rozwoju i dla-
tego doskona e preparaty podnosz ce 
szybko odporno  tym razem nie dzia a y. 

STEFANIA AK
tel. 22 847 25 54, 512 301 331

www.quantec.manifo.pl
e-mail: stefaniazak@gmail.com
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reklAmA

Gdy Luna jest w Bliźniętach
(1–2.05) smaruj ciało
olejkami i balsamami,
świetnie się wchłoną. 

Czy wiesz, że...
Olej kokosowy działa jak balsam
przeciwsłoneczny o faktorze 2. 
Dlatego tuż przed wyjściem na słońce
wsmaruj go w skórę. Tylko pamiętaj, 
żeby kupić olej czysty, nierafinowany!

☛ Gorzka czekolada. A dokładnie kakao – zawarte w nim flawonoidy chronią skórę przed uszkodzeniami,
są jak kojący plaster na słoneczne podrażnienia. 
☛ Herbata. To przebogate źródło polifenoli, które są strachem na promienie UV. Poza tym wymiatają 
wolne rodniki, które dodają skórze lat. Najwięcej polifenoli ma biała herbata, zwana eliksirem młodości,
potem zielona i czarna.
☛ Granat. Zawiera dużo witaminy C, która również zwalcza wolne rodniki. 
☛ Pomidory. To nieocenione źródło likopenu, który chroni przed słonecznymi poparzeniami. 
Przy czym najskuteczniej działa nie ten z surowego pomidora, ale z przecieru, najlepiej z dodatkiem oliwy
(kwasy omega-3). 
☛ Brokuły. Zawierają sulforafan – przeciwutleniacz, który przeciwdziała powstawaniu oparzeń słonecznych
oraz hamuje rozwój nowotworów. 

IL

Nie dość, że wspaniale smakują, to jeszcze chronią nas przed skutkami zbyt gorącego
romansu ze słońcem. Wiosną i latem jedzmy je codziennie w dużych ilościach. 

Ale tylko gorzka. A poza tym: herbata, 
owoc granatu, pomidory, brokuły. 
W sam raz na słoneczną majówkę.

obroni cię przed słońcem!
Czekolada
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