
Ju  kilka razy pisa am 
na amach tej gazety 

o poprawianiu zdrowia 
za pomoc  urz dze-
nia Quantec. Podawa am 
zasad  funkcjonowania Quan-
teca i osi gane efekty. Dzisiaj skupi  
si  na efektach, a zasady dzia ania 
Quanteca wyt umacz  zainteresowanym 
osobom w rozmowie telefonicznej. Tym 
razem postanowi am wi cej napisa  o sobie 
w my l przeczytanego gdzie  m drego zdania: 
„ wiat zmieniaj od siebie”. Podczas o miu lat 
na wietlania Quantekiem pozby am si  wielu 
dolegliwo ci, które gn bi y mnie od czasu, kiedy 
si gam pami ci . Medycyna Wschodu mówi, e 
przyczyn  wszystkich chorób jest ledziona, nazywana 
komputerem naszego cia a. Gdy jest s aba energe-
tycznie, produkuje za du o luzu, zaburzaj c prac  
wszystkich organów. Jej negatywne emocje to smutek, 
melancholia, brak koncentracjii, uporczywe my lenie 
o przesz o ci i przysz o ci, natr tne my li przed za ni -
ciem. luz jest doskona ym miejscem do lokalizacji 
ró nych mikrobów, których toksyny za miecaj  nasze 
cia o. Quantec, wysy aj c do naszego cia a odpowied-
nie wibracje, potrafi  zniszczy  zarówno mikroby i ich 
toksyny, jak i negatywne emocje poszczególnych 
narz dów. Tak te  si  dzia o u mnie. Mia am alergi  
na leszczyn  i py ki ró nych ro lin. Po roku nie by o ju  
kichania i sw dzenia oczu. Pozby am si  ostrego bólu 

g owy. Górne drogi 
oddechowe oczy-
ci y si  na tyle, e 

nie api  infekcji. 
Czysta krta  i struny 

g osowe pozwalaj  mi 
czysto piewa . Fa szowa am 

i by am tego wiadoma. Kiedy 
powiedzia am dzieciom, e szybko 

usypia y przy moich ko ysankach, 
otrzyma am odpowied : „Lepiej by o 

usn , ni  s ucha ”. Nie potrafi am d ugo 
mówi , bo apa a mnie chrypa. Poprawi  
si  mój ca y przewód pokarmowy. Znikn y 
zaparcia i biegunki, wzd cia i bóle brzucha. 
ledziona, a za ni  w troba zaburza y prac  

serca. Od 22. roku ycia budzi am si  bardzo 
cz sto mi dzy pierwsz  i trzeci  w nocy maj c wra-
enie, e moje serce wcale nie 

bije. Ogarnia  mnie strach, e 
zaraz umr  i wtedy serce bi o 
jak u sportowca po du ym 
wysi ku fi zycznym. Trwa o to 
latami, a lekarze mówili, e 
mam serce jak dzwon. Os a-
bione nerki odk ada y toksyny 
w stawach, a zaflegmione 
p uca by y przyczyn  ci g ego 
zm czenia z powodu niedotle-
nienia. Quantec spowodowa , 

e stawy przesta y bole  i skrzypie , po schodach 
wchodz  bez zadyszki, moje serce przesta o ko ata , 
a s odycze mog  dla mnie nie istnie . Jako m oda 
osoba nie cierpia am s o ca. Mia am alergi  s oneczn , 
opala am si  nierównomiernie, a dzisiaj z przyjemno-
ci  wygrzewam si  w s o cu. Stan energetyczny le-

dziony decyduje o stanie naszego umys u. Nie potrafi -
am zapami ta  nazw i nazwisk, nauka j zyka obcego 
nie wchodzi a w gr . Teraz moja pami  i koncentracja 
poprawi y si . Nie odwiedzam lekarzy, bo nie mam 
potrzeby, a bie ce dolegliwo ci za atwiam, skanuj c 
swoje zdj cie Quantekiem. Nie jestem zarejestrowana 
w adnej przychodni lekarskiej. Podobnie jest z moj  
mam . Ma 89 lat i przesta a odwiedza  gabinety lekar-
skie. Quantec jest naszym domowym uzdrowicielem, 
który w miar  potrzeb harmonizuje energi  naszego 
cia a. Mimo 65 lat jestem bardziej energiczna ni  
w m odo ci i yj  dniem dzisiejszym. Chcia abym tym 

tekstem zmieni  pogl d, e starzenie si  
organizmu jest nierozerwalnie zwi zane 
z chorobami, bólem, u omno ci , zale -
no ci  od innych.
Wi cej o sobie i moich klientach napisz  
w nast pnym tek cie.

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

www.quantec.manifo.pl
e-mail: stefaniazak@gmail.com
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OCZYSZCZANIE URZ DZENIEM QUANTEC CZYNI CUDA I RZECZY NIEMO LIWE

reklama

Dlaczego? Bo reguluje
miesiączkę i goi stłuczenia. 

Ktoś cię skrzywdził? Czujesz, 
że jesteś celem nieustających ataków
jakiegoś wampira energetycznego?
Zanim staniesz z nim oko w oko, zrób
szybko mudrę o nazwie „tarcza
szambala”, która da ci siłę i odwagę
w starciu ze złymi energiami. 

Prawą dłoń zwiń w pięść, tak by
kciuk dotykał palca wskazującego.
Pięść przyłóż do śródręcza lewej
otwartej dłoni – jej palce rozprostuj,
jak możesz najmocniej. Wytrzymaj
tak około 5 minut.

IL

NAGIETEK – przyjaciel
kobiet i dzieci

MUDRA
ochroni cię
przed
wrogiem

Piękny, mocno pomarańczowy kwiat właśnie teraz pokazuje swój prawdziwy urok. W przydomowych
ogrodach i na działkowych rabatkach cieszy oko jak mało która roślinka. Bo dobrze ma się w każdej
glebie, a do tego obficie kwitnie. Zanim jego czas minie (stanie się to późną jesienią), korzystajmy
z jego świeżych płatków, a z myślą o zimie – róbmy ich zapasy. Suszone płatki nagietka – podobnie 
jak świeże – to naturalny lek.

Rozkurczowy napar 
Wrzuć do termosu 2 łyżeczki świeżych lub
suszonych płatków nagietka, zalej szklanką
wrzątku i zaparzaj 15–20 minut. Przecedź 
i wypij jeszcze ciepłą herbatkę. Działa
rozkurczowo w przypadku kolek jelitowych
i bólów menstruacyjnych, a także
przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

Nalewka na siniaki
100 g płatków nagietka zalej w słoiku ½ litra
spirytusu 70 proc. Zakręć i odstaw na 3–4 dni.
Przecedź. Rozcieńczoną nieco wodą nalewką
smaruj stłuczenia i trudno gojące się rany.
Roztworem możesz też płukać jamę ustną
i gardło, gdy dopadnie cię zapalenie.

Grażyna repetowska

Nagietkowe żniwa
Nagietek zbieraj w słoneczne dni, koło południa (zdąży wyschnąć z rosy), gdy kwiaty są
w pełnym rozkwicie. Liście wykorzystaj jako dodatek do sałatek, bo są jadalne, a płatki 
np. do naparów lub nalewki. Chcesz je ususzyć? Rób to w przewiewnym i zacienionym 
miejscu. Rozsyp na prześcieradle i zostaw na cały dzień, góra dwa dni.

26-27 + es e P +_GWIAZDY  24.04.2017  11:07  Page 27


