
O urządzeniu  radionicznym,  jakim  jest Quantec, 
i  jego  nieograniczonych możliwościach  pisali-
śmy już kilkakrotnie. To tak ciekawy temat, 
że  powracamy  do  niego  ponownie,  gdyż 
sprawa  ta  budzi  nie  tylko  zainteresowanie, 
ale  i  emocje.  Zasady  fizyki  kwantowej,  jak 

i  możliwości  instrumentalnej  biokomunikacji, 
są  bowiem  trudne  do  pojęcia  przez  przeciętnego 
człowieka, a nawet fizyka newtonowskiego. 

Quantec
czyni cuda

ki fotonom bliźniaczym, które tworzą się 
w czasie robienia zdjęcia. Bliźniaki te za-
wsze przesyłają między sobą informacje. 

Kwestią powiązanych cząsteczek światła 
zajmował się już Albert Einstein, nazywa-
jąc je upiornym działaniem na odległość. 
Później zjawisko badali inni uczeni. Nie-
zwykle interesujące prace z diodą białego 
szumu prowadzone są m.in. na Uniwersy
tecie Princeton (USA). 

Quantec skanując zdjęcie, prowadzi jed-
nocześnie terapię. Podczas skanowania dio-
da wybiera rezonansowo z baz danych te 
informacje, które mają określoną wibrację. 
Podstawą jest zapis zerojedynkowy. Np. 
dioda wybiera z niego witaminę C i tworzy 
wibrację o odpowiedniej częstotliwości. 
Następnie foton ze zdjęcia wysyła ją do 
brata bliźniaka w sfotografowanym obiek-
cie.

*

Nowym przedstawicielem Quantecka 
(czyli firmy MTEC) na Polskę zo-
stała Stefania Żak. Pracę z tym 

urządzeniem rozpoczęła przed 10 laty, jako 
czwarta osoba w naszym kraju. Uczyła się 
od Heleny Czarnojan, która Quantecka do 
nas sprowadziła. 

Sama jest przykładem jego skuteczności. 
Miała bowiem problemy zdrowotne, z któ-
rymi medycyna akademicka nie mogła so-
bie poradzić. Najgorsze były kłopoty z pa-
mięcią. Nie wyobrażała sobie jednak bez-
czynności na emeryturze. – Jak tu uczyć się 
czegoś nowego, gdy pamięć krótka – my
ślała. Wówczas jasnowidzący znajomy 
zasugerował, by prosiła o to, co dla niej 
najlepsze. Po dwóch latach przy woływania 
dobrych energii dotarł do niej Quantec. 
Chwilę wcześniej wróżka powiedziała 
Stefani Żak, że będzie kobietą XXI wieku, 
co wydawało się wówczas absurdem. Czas 
pokazał, iż miała rację. 

Na ile to konieczne w pracy z Quanteckiem, 
musiała oswoić się z pojęciami dotyczą cymi 
fizyki kwantowej, która obowiązuje w odnie-
sieniu do mikrokosmosu. Przyświecały jej 
słowa na temat teorii względności wypowie-
dziane przed 50 laty przez jej nau czycielkę 
fizyki, Marię Dobrowolską, która, jako jed-
na z pierwszych kobiet, studiowała na Sorbo-
nie: – Nie martwcie się, że tego nie rozumie-
cie, bo to samo dotyczy połowy fizyków. 

Ta prawda co jakiś czas daje o sobie znać. 
Kiedyś na Targach Medycyny Naturalnej, 
gdy prezentowała działanie Quantecka, pe-
wien pan zapytał: – Czemu pani oszukuje?! 
Zapomniał dodać, że jest fizykiem newto-
nowskim. Cóż, prof. Włodzimierz Sedlak 
w swej książce Homo Elektronicus nazwał 
fizyków kustoszami energii i masy. Tam też 
cytował myśl lorda Beaverbrooka, doty-
czącą woli i przedsiębiorczości: – Rzeczy 
niemożliwe wykonujemy natychmiast, cuda 
zajmują trochę czasu. I tak właśnie działa 
Quantec, dodając energii, harmonizując, de-
toksykując – w odpowiednim dla obiektu 
(człowieka, zwierzęcia, rośliny, firmy) czasie. 

Nie od dziś wiadomo, iż świetnym teste-
rem terapii, które można podejrzewać o efekt 
placebo, są zwierzęta. Praca z nimi na bazie 
Quantecka zajmuje istotne miejsce w dzia-
łalności Stefanii Żak. Wśród nich dominują 
konie. Sama uratowała od rzeźni jednego, 
bardzo chorego. Wyreperowała go Quantec-
kiem tak, że brał jeszcze udział w gonitwach 
na Służewcu. Przed pierwszym wyścigiem 
weterynarz zbadał konia, stwierdził szmery 
w oskrzelikach i wyznaczył kontrolę za mie-
siąc. Quantec, po przeskanowaniu zwierzę-
cia, potwierdził diagnozę. Przy kolejnym 
badaniu lekarz jednak zwątpił w słuszność 
swojej poprzedniej opinii. 
– Jak tu mieć konia i go nie dosiadać? – za-
stanawiała się pani Stefania, która sama posia-
da wałacha. Zaczęła więc uczyć się jazdy 

Sama nazwa Quantec wskazuje, że 
chodzi o fizykę kwantową, która obo-
wiązuje w stosunku do mikrokos

mosu (w odróżnieniu od zasad newto
nowskich rządzących w makrokosmosie). 
Kwanty mogą być jednocześnie materią 
oraz falą elektromagnetyczną (a więc nie-
materią). Materia może zmieniać się 
w światło i odwrotnie. Powiązanie między 
nimi tłumaczy oddziaływanie na odległość. 

Eksperymentalnie udowodniono istnienie 
zjawiska biokomunikacji, tj. możliwość 
komunikowania się na odległość organi-
zmów żywych. Kolejnym krokiem stały 
się urządzenia radioniczne umożliwiające 
instrumentalną biokomunikację. Należy 
do nich Quantec. 

Skonstruowany został przez Petera von 
Buengnera, prowadzącego Cen trum Tera-
pii Naturalnych w Monachium, który połą-
czył diodę białego szumu z komputerem. 
Przyspieszyło to odnajdywanie elementów 
pasujących do całości lub ją zakłócających. 
Radioniczny system urządzenia rozpoznaje 
m.in. pola energetyczne na różnych po-
ziomach i we wszy stkich sferach naszego 
życia. W oparciu o swoje pole morficzne 
(czyli bazy danych) wyszykuje zależność 
i wyłapuje właściwe elementy. Błędne in-
formacje obiektu harmonizuje, braki uzu-
pełnia. 

Inaczej mówiąc, Quantec jest w stanie 
odbierać informacje od systemów biologi
cznych (ludzi, zwierząt, roślin) oraz zwrot-
nie dostarczać im odpowiednio wyselek
cjonowane dane. Dzięki temu możliwe 
jest uzdrawianie na odległość, a Quantec 
czyni cuda. Dlatego jego twórca, Peter von 
Buengner, otrzymał w 2010 roku złoty me-
dal na Targach Urządzeń Innowacyjnych 
na Krymie.

Pośrednikiem jest fotografia danego 
obiektu, która utrzymuje z nim kontakt dzię-



Stopniowo było coraz lepiej aż w ostat-
niej gonitwie, zgodnie z afirmacją, koń wy-
grał o dwie długości. 

Inny wierzchowiec tej samej właścicielki 
złamał nogę i bała się, że trzeba będzie go 
uśpić. Przez trzy dni Stefania Żak solidnie 
się napracowała. Zwierzę było naświetlane 
energią miłości. Gdy doktor wszedł do 
boksu i popatrzył na konia, powiedział: – 
Damy mu jeszcze szansę. Po trzech miesią-
cach ponownie prześwietlono nogę, a oce-
na stanu wypadła pozytywnie. Po kolej-
nych zaś trzech miesiącach wypuszczono 
go już na padok. Quantec potwierdził, że 
koń może biegać. Właścicielka myślała, że 
opowia dając w stajni o możliwościach 
tego urządzenia pomoże w przyszłości in-
nym koniom, ale jedynie trener, który opie-
kował się jej klaczą uznał, 
iż ta nie przeżyłaby bez 
Quantecka. 

*

QUANTEC pojawił się w mojej rze-
czywistości po wielu latach prak
tykowania technik kwantowych, 

bioterapii, medycyny ortomolekularnej – 
opowiada Monika Cichocka. Urządzenie 
to jest kolejnym wspaniałym narzędziem 
służącym pomaganiu. Nie tylko uzdrawia, 
ale też w sposób korzystny modeluje rze-
czywistość! Fascynuje szerokim spektrum 
możliwości, zadziwia łatwością dostępu do 
obszarów pozornie niedostępnych. Potrafi 
otworzyć drzwi do niemożliwego.

Potencjał urządzenia jest nieograniczony. 
Dzięki MrQ (tak nazwałam mój QUANTEC) 
zniknęło już kilka nowotworów. Z fascy
nacją patrzyłam na proces zdrowienia moich 
podopiecznych, uszczęśliwionych zmniej-
szającymi się guzami. Można by rzec – kwan-
towe cuda... Tak, one się zdarzają. Niewiary-
godne, ale QUANTEC umie ich dokonywać.

Mój QUANTEC pracuje także dla kogoś, 
kto stracił nadzieję, przytłoczony kolejny-
mi rzutami Stwardnienia Rozsianego (SM). 
Terapia wciąż trwa, ale już w tej chwili 
można stwierdzić, że choroba się cofa. Cie-
szymy się wspólnie z chorym, który po
woli, ale regularnie odzyskuje utraconą 
sprawność organizmu. A ja przyglądam się 
mojemu MrQ z rosnącym szacunkiem i po-
kornie chylę czoła przed tym, co możemy 
wspólnie zdziałać.

Radość przynoszą mi także panie, które 
z pomocą tego wspaniałego urządzenia od-

mładzam. Niebotyczny zastrzyk energii, ja
ki dzięki temu dostają, powoduje korzystne 
zmiany w organizmie, ogólne zdrowienie, 
poprawę jakości skóry, włosów, lepszy napęd. 
Zaczęły regularnie ćwiczyć, uaktywniły się, 
przeszły na odpowiednie diety, poprawiły 
się też ich osobiste parametry życiowe. 
Dwie z nich całkowicie zmieniły swoje ży-
cie. Zdecydowanie widać regres wieku. 
Cieszymy się wspólnie.

Jedną z podopiecznych jest znana model-
ka, która korzysta z wielu moich programów 
urodowych. Pracujemy także nad jej piękną 
karierą, która, mimo dojrzałego wieku 
klientki, nadal się rozwija.

W ten sposób udało się też pomóc kilku 
związkom. W układzie będącym na rozdro-
żu poprawiły się relacje partnerskie. Zapali-
ła się iskra, która zaowocowała ślubem, cią-
żą bliźniaczą, a w efekcie nową rzeczywi-
stością. W pewnym związku biznesowym 
Quantec podsunął nieoczekiwane możliwo-
ści: potrzebny zastrzyk finansowy, rozbudo-
wę firmy. W kolejnym pomógł sprzedać nie-
zbywalną przez kilka lat nie ruchomość, co 
pozwoliło na spokojne roz stanie. 

                         *              

A ndrzej Korecki przytacza trzy szcze-
gólnie satysfakcjonujące, a bardzo 
różne, przypadki. 

35letnia kobieta cierpiała na chroniczną 
bezsenność. Ogólny skan organizmu wy ka zał 
m.in.: • nierównowagę biochemiczną • pro b le
my z trawieniem objawiające się wzdęcia-
mi • alergie • chroniczny stres • ogólne prze-
męczenie i przepracowanie • obciążenia wi
rusami (w tym adenowirusami), pasożytami, 
grzybami, pleśniami, a także materiałami ra-
dioaktywnymi. Według wskazań Quantecka 
zastosowana została trzymiesięczna terapia 
(co 20 minut przez 24 sekundy). Od jej 
pierwszego dnia klientka przesypia całe noce. 
Zgłasza mniejsze problemy ze stresem. Po-
prawił się ogólny stan psychofizyczny or
ganizmu. W tym czasie podjęła też wiele 
decyzji, które wcześniej odwlekała.

W przypadku cierpiącej od 20 lat na schi-
zofrenię 81letniej kobiety skan organizmu 
ujawnił: • potrzebę harmonizacji ciała i psy-
chiki (chowanie zadawnionych lęków) • brak 
witamin z grupy B (głównie B6) • zaburze-
nia gospodarki mineralnej, w tym cynku • 
zablokowane czakry • problemy z kręgosłu-
pem i obciążoną szyszynkę. Po dwóch mie-
siącach terapii ogólny stan klientki poprawił 
się, znacznie zmniejszyły omamy wzroko-
we i słuchowe. W tym czasie pozostawała 
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na kobyle Ingrid. Zajęta pracą z kli entami 
za pomniała ustawić dla siebie program na 
bezpieczną jazdę. Gdy już siedziała w siod-
le, Anioł Stróż podpowiedział jej magiczne 
zdanie: – Jesteśmy jednością. I faktycznie 
przez kilka lekcji klacz była jej profesorem. 
Za którymś razem zapomniała jednak o wy-
powiedzeniu magicznej for muły i znalazła 
się na ziemi. Wreszcie zrobiła sobie terapię 
z afirmacją: – Podczas nauki jazdy na koby-
le Ingrid jestem bezpieczna, bo stanowimy 
jedność i stabilnie siedzę na jej grzbiecie. 
Wszystkie ćwiczenia wykonuję zdecydowa-
nie, bez najmniejszego zachwiania się, bo 
znajduję w sobie optymalną ilość siły i kon-
centracji. Podczas nauki jazdy mam opiekę 
Aniołów, a we mnie jest energia miłości, 
którą przekazuję ko byle Ingrid dla utrzyma-
nia jej w spokoju. Jestem szczęśliwa, że 
mogę jeździć konno, dziękuję za to.

To, co wydarzyło się na następnej lekcji, 
przeszło najśmielsze oczekiwania, a in-
struktor stwierdził: – Jest pani urodzonym 
jeźdźcem. 

Minionego lata znajoma kupiła konia 
wyścigowego, który, choć dobry sprinter, 
nie wygrywał, nie chciał słuchać się dżoke-
ja. W poprzedniej stajni był trenowany tak, 
by początkowo prowadził, a następnie prze-
puszczał przed metą innego konia, zwycię-

sko kończącego goni-
twę. Z pomocą Quan-
tecka zaprogramowa-
no dla niego afirma-
cję: – Wymazany zo-
stał z mojej pamięci 
poprzedni sposób tre-
ningu. Pracuję tylko 
dla siebie i swojej 
właścicielki. Umiejęt-
nie rozkładam siły 
podczas całego dysta
nsu, słucham dżokeja 
i wkładam maksymal-
ny wysiłek na prostej, 
bo wiem, że moja prze-

miana materii z tlenowej na beztlenową na-
stępuje dopiero po przekroczeniu linii mety. 
Podczas każdej gonitwy mam opiekę Anio-
łów, które są mi wtedy potrzebne, oraz ener-
gii miłości, która chroni mnie przed nie
bezpieczeństwami. Dziękuję za zdobywanie 
pierwszego miejsca.



chwiania równowagi. Po dwudniowym 
na dawaniu terapii balkonik został odsta-
wiony, a mama samodzielnie chodzi szyb-
kim, pewnym krokiem. Ustąpiły też pro-
blemy natury zapalnogrzybicznej oczu 
i zaczęła nawet czytać bez okularów. Każ-
da forma niedyspozycji czy przeziębienia 
jest od razu niwelowana za sprawą wzmoc-
nionej terapii Quanteckiem. 

Najbardziej satysfakcjonujące efekty 
dotyczyły osoby cierpiącej na rzadką, ge-
netycznie uwarunkowaną chorobę Ehler-
saDanlosa. Po analizie potwierdzającej 
diagnozę terapia zadziałała błyskawicz-
nie. Na   stępnego dnia chora zgłaszała wy-
ciszenie, zmniejszenie dolegliwości bólo-
wych. Poczuła doładowanie energetycz-
ne. Poprawiły się jej relacje w pracy, 
gdzie dotąd była wykorzystywana i chcia-
ła się zwolnić. Pod wpływem Quantecka 
zmieniło się jej podejście do sytuacji za-
wodowej, zrezygnowała więc ze zmiany 
pracy. Po miesiącu postęp był taki, że na 
poranny rozruch, trwający zazwyczaj po-
nad godzinę, obecnie potrzebuje ok. 20 
minut. Dole gliwości bólowe zmniejszyły 
się i nie wymagają stosowania środków 
przeciwbólowych. Chora jest naładowana 
energią, choć do tej pory była spowolniona 
pod względem fizycznym i psychicznym. 

Klientka zaczęła czuć zapachy kwiatów, 
których nie ma w jej otoczeniu, co sprawia 
jej przyjemność. Quantec bowiem kazał 
dołożyć kwiatowe esencje dr. Bacha, co 
okazało się tak trafne, że kobieta fizycznie 
odczuła to węchem. Terapia zaplanowana 
na cztery miesiące przyniesie zapewne 
dalsze efekty.

W przypadku 87letniego, schorowane-
go pana po 2miesięcznej terapii wysyła-
nej przez Quantecka lekarz endokrynolog 
odstawił mu leki na niedoczynność  tar-
czycy, bo poziom hormonów się unormo-
wał. Niepotrzebne też okazały się leki 
przeciw bólowe stosowane przy dolegliwo-
ściach kostnostawowych. Znowu mógł 
pracować w ogrodzie, rąbać drewno oraz 
grabić, zamiatać teren wokół posesji, cze-
go w już ostatnio, z braku sił, nie robił. 
Omijają go też ciągłe przeziębienia. 

Właściciel pewnej firmy borykał się 
z pro blemami dotyczącymi ponad 50 oso-
bowej załogi. Po włączeniu Quantecka 
przeżyliśmy szok, bo w ciągu trzech dni 
odeszły cztery osoby, a po trzech miesią-
cach – 1/4 pracowników, którzy i tak byli 
przewidziani do zwolnienia. Rozstania na-
stąpiły w sposób spokojny. Jednocześnie 
posypały się ciekawe propozycje ze strony 
innych, wartościowych kandydatów do 
pracy. 

Pewna 66letnia osoba po operacji wady 
serca w dzieciństwie ciągle borykała się 
z dolegliwościami sercowonaczyniowy-

mi (utraty przytomności, kołatanie serca, 
bóle zamostkowe). Często się przewracała, 
co skutkowało kontuzjami i bólami kolan 
uniemożliwiającymi poruszanie się po scho
dach. Po dwumiesięcznym wysyłaniu tera-
pii ustąpiły dolegliwości sercowe, a także 
ze strony stawów kolanowych. Liczymy 
jeszcze na poprawę stanu skóry le   czonej 
przez specjalistów od lat. Quantec wykazał 
bowiem, że stanowi to rezultat anomalii 
genetycznych. 

U innej, 68letniej kobiety po udarze, 
z problemami depresyjnymi, licznymi do-
legliwościami, ważącej 45 kg, Quantec 
znalazł wszystkie możliwe blokady ener
getyczne i zaplanował terapię na cztery 
miesiące. W jej połowie, mimo bardzo 
sceptycznego nastawienia pacjentki, zaczę-
ła ona jeść, przybierać na wadze, wyszła 
z totalnego przygnębienia i zachowuje się 
normalnie. Uporczywe bóle głowy wyraź-
nie się zmniejszyły, a ucisk na uszy całko-
wicie się cofnął. Pierwotna terapia została 
skrócona o miesiąc. Dodatkowo stosowano 
dietę i preparaty naturalne oraz masaże 
rozluźniające mięśnie przykręgosłupowe, 
co podziałało pozytywnie. 

– Lekarz rodzinny stwierdził, że to choro-
ba psychiczna, ja natomiast wskazywałam 
na zablokowane energie na wszystkich po-
ziomach, w co lekarz nie uwierzył. W tym 
przypadku chyba udowodnię wyższość me-
dycyny alternatywnej nad akademicką – 
podkreśla terapeutka.

*
Z Quanteckiem pracują również:

ona pod ścisłą kontrolą lekarską, a lekarz 
prowadzący zmniejszył dawkę leków 
alopatycznych.

43letni mężczyzna poddał się poważ-
nemu zabiegowi ortodontycznostomato-
logicznemu w znieczuleniu miejscowym, 
co zazwyczaj wiąże się z tygodniową 
rekonwalescencją. Tuż po zabiegu za
stosowano terapię przeciwbólową Quan-
teckiem. W ciągu 3 godzin ogólny stan 
zapalny i obrzęk został zminimalizowany 
do poziomu umożliwiającego normalne 
funkcjonowanie bez konieczności zasto-

sowania środków przeciw
bó lowych i przeciw za 
palnych.

*

P rzygodę z Quanteckiem rozpoczę-
łam 1.09.2016 roku od analizy i te-
rapii najbliższych oraz kota przy-

garniętego ze schroniska z całą masą 
ponoć niewyleczalnych problemów zdro-
wotnych – zdradza Ewa Kaczmarek – 
Hącia. – Analiza potwierdziła postawio-
ną diagnozę, więc po półtoramiesięcznej 
terapii poszłam do weterynarza w celu 
potwierdzenia jej skuteczności. Kotka już 
prawie trzy miesiące nie brała sterydów. 
Okazało się, że minimalne zaróżowienia 
śluzówek nie wymagają leczenia. Kot 
wrócił do normalności, tzn. nie plamił 
z jamy ustnej, zaczął jeść suchą karmę, 
myć się, ziewać, co przedtem nie było 
możliwe ze względu na ropiejące i krwa-
wiące dziąsła. Lekarce, która nie mogła 
zrozumieć, po co przyszłam, opowiedzia-
łam o Quantecku, jego działaniu, prosząc 
o bezstronną opinię. Bardzo się tym zain-
teresowała, gdyż jest zwolennikiem łą
czenia medycyny akademickiej z alter
natywną. 

Zadziwiające jest zachowanie kotki, 
która, gdy zaczyna jej coś dolegać, chodzi 
za mną krok w krok. Już dwa razy oka
zało się, że był to początek problemów 
jelitowych oraz z układem moczowym. 
W każdym przypadku wysyłanie terapii 
pomogło bez stosowania leków. Kotka 
ewidentnie czuje dobroczynne działanie 
Quantecka. Zwierzęta rozumieją w tym 
zakresie więcej i działają bardziej intui
cyjnie. Świetne efekty dała też terapia 
w noc sylwestrową – kot spał bez podania 
jakiegokolwiek leku.

Spektakularny był przypadek mojej 
86letniej mamy, poruszającej się przy 
pomocy balkonika z powodu silnych za-
wrotów głowy, które powodowały za- (R
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