
 
Jeśli zatkał cię tak, że nie możesz jeść, spać, 
nie wspominając o swobodnym oddychaniu przez nos, 
do tego zaczynasz odczuwać łupanie w okolicy czoła,
to znak, że dopadł cię katar zatokowy. Zanim kupisz 
antybiotyk w fiolce, sięgnij po ten w ząbku. 

Do nosa (ważne, żeby nie był podrażniony 
od obtarć wywołanych katarem) włóż niezbyt
głęboko małe ząbki czosnku. Wytrzymaj tak
kwadrans. W ciągu dnia powtórz inhalację jeszcze

raz, najlepiej wieczorem, przed snem. Olejki eteryczne zawarte w czosnku nie tylko
udrażniają zatkany nos i zatoki, ale też leczą je z infekcji.

IL

MUDRA DLA
WYCZERPANYCH
Podniesie na ciele i duchu wycieńczonych
grypami, pracą od świtu do mroku
i czarnymi myślami. Mudra „żółw”, dzięki
układowi palców, tworzy rodzaj tarczy,
która chroni przed utratą energii i pomaga 
ją gromadzić. Idealna, gdy na dworze
zimno, buro i ponuro.

Spleć palce obu dłoni. Kciuki zetknij
opuszkami. I tak przez około 5 minut.

IL

M edycyna Wschodu 
za wszystkie nie-

domagania naszego cia a 
obarcza ledzion . Je eli jest 
niezrównowa ona energetycz-
nie, blokuj  si  punkty akupunkturowe 
na meridianach, a to powoduje takie 
dolegliwo ci, jak: problem z trawieniem, 
o dkiem, trzustk , sercem, hemoroidami, 

jelitami, ylakami i zatorami ylnymi, tkank  
czn , dolegliwo ciami jamy ustnej, s abo ci , 

opuchlizn  cia a, zasypianiem, koszmarami noc-
nymi, zimnymi stopami i d oniami, odczuwaniem 
zimna. Pami tam jeszcze z dzieci stwa moje 
zmarzni te stopy i d onie rozgrzewane w zimnej 
wodzie. By am wielkim zmarzluchem. W upalny dzie  
w s o cu by o mi ciep o, ale pod wieczór ju  czu am 
ch ód i mia am obrzydliw  g si  skórk . Zim  pró-
bowa am przekona  rodzin , aby nie otwiera a okna, 
bo od zaduchu jeszcze nikt nie umar , a od zimna tak. 
W domu zim  chodzi am w rajstopach i, myj c si , 
podgrzewa am azienk . W domu by a walka o zakr -
canie grzejników. Zmian  zauwa y am ju  po roku 
na wietlania Quantekiem, gdy nasta y jesienne 
ch ody. Zauwa y am, e nie odczuwam potrzeby 
ubierania si  na cebulk . Dziwi am si  temu g o no 
i wtedy us ysza am od mojej córki: „No, wreszcie 
znormalnia a ”. I bardzo si  z tej normalno ci ciesz , 
bo odczuwanie zimna bardzo utrudnia ycie. Znor-
malnia a tak e moja klientka. W upalny dzie  przysz a 
do mnie w pikowanej kurtce. By o jej ci gle zimno 

i by a nieprzyzwo-
icie szczup a. Gdy 
poprawi  si  przewód 

pokarmowy, uty a 7 kg 
i pozby a si  uczucia 

zimna. Kilkana cie lat cierpia am 
z powodu dzi se , które krwawi y, 

puch y, bola y. Dopiero Quantec zna-
laz  przyczyn  w postaci ameby, paso-

yta, który jakim  sposobem osiedli  si  
w moich dzi s ach. U wielu osób z proble-
mami dzi se  Quantec odczytuje w a nie 
tego paso yta. Po kilku latach robienia 
terapii stwierdzam, e ludzie s  li, leniwi, 

sk pcami, brudasami itd. na skutek zabu-
rze  w ich ca ym organizmie. Kto  narzeka , 

e jego matka by a czyst  kobiet , a teraz przesta a 
o siebie dba  i jeszcze ma pretensje, e córka si  jej 
czepia. By y zaburzenia w chu, a mo e i brak ener-
gii, bo dosy  szybko po w -
czeniu na wietlania matka 
powiedzia a córce, e do niej 
nie przyjdzie, bo musi pra . 
Raptem stwierdzi a, e nie da 
si  w o y  drugi raz tej samej 
bluzki. Zawodowy pi karz mia  
problemy z tchawic , apa  
infekcje, w sumie by  ma o 
wydajny, co Quantec odczy-
ta  jako lenistwo. Zrezygnowa  
z ukochanej pi ki na kilka mie-

si cy, aby dok adnie wyleczy  tchawic , a teraz znowu 
gra. W m odo ci moje lenistwo lub mo e powolne 
dzia anie wynika o z niskiego ci nienia. Miewa am 
nawet 80/50, a dzisiaj mam prawid owe ci nienie, 
czyli znormalnia am i pod tym wzgl dem.
Po ostatnim artykule zg osi a si  pani po trzydziestce, 
w siódmym miesi cu ci y, pierwszej wyczekiwanej 
ci y. Otrzyma a program na szybki, ale bezpieczny 
poród dla siebie i dziecka. Dziecko urodzi o si  
po dwóch godzinach od czasu zjawienia si  w szpi-
talu, prognoza lekarza by a 10 godz. Nast pnego 
dnia otrzyma am zdj cie dziecka, bo brakowa o 
odruchu ssania. Skan zdj cia pokaza  katar, co mama 
potwierdzi a, mówi c, e kicha i ma otwart  buzi . 
Po godzinie na wietlania zacz o si  ssanie piersi. 
Obydwie cieszy y my si  z szybkiego obrotu sprawy.
W lipcu trafi  na terapi  dwunastoletni pies z bie-
gunk  i wod  w osierdziu, by  bardzo os abiony. 
Po dwóch dniach terapii biegunka usta a. W kupie 

znaleziono zabite robale. ci gni to 
mu wod , a przy kontrolnym USG bar-
dzo si  dziwiono, e osierdzie jest bez 
wody. Wysy ana informacja z Quanteca 
wyeliminowa a czynnik, który powodo-
wa  zbieranie si  wody. 

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 POMAGA NAM ZNORMALNIE

CZOSNKIEM
W KATAR

REKLAMA

Luna radzi

15–16.11
Nie wychładzaj się, 
bo się przeziębisz.

13–14.11
Unikaj papierosów 

i mocnego alkoholu.

10–12.11
Łykaj witaminy.
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