
Inteligentné produkty novej éry
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Univerzálna životná energia je súhrn všetkých dôležitých frekvencií a informácií, 
ktoré sú potrebné pre každú ľudskú činnosť na fyzickej a psychickej úrovni. 

Svetelné kvantá (biofotóny) tvoria polia, ktoré prenikajú do všetkých ľudských 
systémov a neuveriteľnou rýchlosťou transportujú a sprístupňujú životnú 

energiu. 

QI-QUANT JE OPTIMÁLNA ENERGETICKÁ VÝŽIVA BUNIEK. 



3

Kombinácia kvantovej fyziky, prirodzených frekvencií a znalostí energetiky tvorí základ qi-quantovej energetickej 
regulácie.

V oblasti energetickej medicíny je už dávno známe, že biologický život nefunguje len na látkovej výmene výživných 
látok a kyslíka. Vplyv magnetického poľa našej Zeme, slnečného spektra a vesmírnych informácií predstavuje ďalšiu 
bázu biologického života.

Tieto elementárne energie a ich frekvencie zabezpečujú energetickú rovnováhu a zásobovanie ľudského organizmu 
energiou.

Každá jednotlivá bunka je samostatný prvok života a disponuje určitým energetickým potenciálom. Táto energe-
tická rovina je potrebná pre všetky procesy v bunke a následne aj pre komunikáciu s ostatnými bunkami. Energe-
tický potenciál sa vytvára prijímaním biofotónov (svetelných kvánt) a ukladá sa v bunkách. Ak sa energetický poten-
ciál príliš zníži, môže bunka svoje intra- alebo extracelulárne funkcie vykonávať len veľmi obmedzene alebo vôbec.

Qi-quantová energetická regulácia dodáva bunkám prostredníctvom energetické systému (čakry) biofotóny (sve-
telné kvantá) v optimálnom rozsahu frekvencií a energetický potenciál buniek tak dostáva v minimálnom čase na 
veľmi vysokú úroveň. Vďaka tomu sa opäť aktivuje samoliečebná schopnosť a umožňuje sa rýchla regulácia bunko-
vých funkcií. Účinok regulácie Qi-Quant energiou na užívateľa treba považovať  za výlučne energetický a a zahŕňa 
všetky známe zdravotné podporné funkcie energetiky. (*viď právne poznámky)

Nové cesty pre Vaše zdravie -
prevencia, regenerácia, 
zvyšovanie výkonnosti
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Qi-Quant technológie
Vytváranie optimálnej energetickej zóny dobrého pocitu a regenerácie pre ľudí - to je motivácia  vývojára Haralda 
Granzera. Zažiť to môžete s jedinečnými výrobkami Qi-Quant.

Qi-Quant  ide novými cestami kvantovej fyziky

Po 17 rokoch výskumu v oblasti kvantovej fyziky sa Haraldovi Grenzerovi podarilo vyvinúť produktovú paletu 
jedinečných „energetických produktov“ kvantovej fyziky.

Predovšetkým jeho dlhoročná vývojová 
práca s dr. Robertom Beckerom a s ústa-
vom „Dr. Becker Institut“ v New Yorku, 
ako aj intenzívna výskumná komunikácia 
so svetoznámymi prírodnými vedcami, 
kvantovými fyzikmi a biológmi, ako napr. 
dr. Bruce Linton (výskum kmeňových bu-
niek), viedli k priekopníckym výsledkom 
výskumu, na ktorých je založená unikátna  
technológia Qi-Quant.

V Qi-quantových laboratóriách sa neus-
tále skúmajú inovácie a novinky energe-
tickej medicíny, ktoré sú integrované do 
nových Qi-Quantových produktov.

Qi-Quant technológia
Qi-Quant technológia je symbiózou Tesla patentov, poznatkov o frekvenčnej terapii, energetike  a najnovšieho  
„kvantovofyzikálnych výskumu“.

Všetky prístroje Qi-Quant sú prevádzkované s voľnou energiou (nulový bod) a bez elektriny.  Sú to produkty s 
energeticky inteligentnou reguláciou, netreba ich vždy nanovo nastavovať. Vyrábané vitálne polia obsahujú všetky 
bunkové, slnečné, pozemské a vesmírne frekvencie, ktoré zabezpečujú prirodzenú reguláciu v ľudskom organizme 
na všetkých úrovniach. Týmto spôsobom je aktivovaná vlastná liečivá schopnosť. 

Harald Granzer, Kvantový fyzik, 
autor Qi-Quant produktov
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www.qiquant-technology.com

Tieto komponenty vytvárajú unikátnu Qi-Quant technológiu:
1. Kvantovo-energetická informačná hmota
2. Generátory kvantových polí
3. Menič  frekvencie

Ako funguje Qi-Quant?
Zadefinované bioinformácie 17-ročného výskumu Qi-Quant sa namodulujú na skalárnu vlnu ELF. Tento informačný signál 
je zosilňovaný a vo Faradayovej klietke pomocou  špeciálne vyvinutého usporiadania plochých cievok potlačený na nosné 
materiály.

Generátor kvantového poľa vytvára vitálne pole, stabilizuje ho a riadi silu poľa.

Frekvenčný  menič implementuje informácie kvantových energetických materiálov do vytvoreného vitálneho poľa a 
poskytuje tak všetky potrebné frekvencie.

Všetky Qi-Quant produkty sú manuálne zhotovované v Rakúsku a vo Švajčiarsku.

PRENoSoVá DoSKA

IZoLAčNá DoSKA

NoSNá  DoSKA

KVANToVoFYZIKáLNA 
INFoRMAčNá HMoTA

HIGH-TEcH RIADENIA 
A PRocESoRY

FREKVENčNý MENIč
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Bunková energia 
cez frekvencie

Každá ľudská bunka je v rezonancii s určitou frekvenciou 
magnetického poľa Zeme, slnečného svetla  a vesmíru.

Vďaka zásobovaniu  týmto optimálnym frekvenčným 
spektrom môžu naše bunky naplno  vybudovať svoj 
energetický potenciál.

KOZMICKÉ 
FREKVENCIE

FREKVENCIE 
sLNEčNÉHO 

ŽIARENIA
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KOZMICKÉ 
FREKVENCIE

KOZMICKÉ 
FREKVENCIE

ZEMsKÉ  
FREKVENCIE

FREKVENCIE 
sLNEčNÉHO 

ŽIARENIA
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Energetické interferenčné polia a nedostatočná energia 
vo vode, vo vzduchu a v našej potrave spôsobujú spoma-
lené vibrovanie buniek.

Tieto vplyvy blokujú pozitívne impulzy „vitálneho 
frekvenčného spektra“ slnka, zeme a kozmu.

Nedostatok energie 
v dôsledku 
každodennej záťaže

EMOCIONÁLNY sTREs

NEŽIVÁ  VODA
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EMOCIONÁLNY sTREs

NEŽIVÁ  VODA

POTRAVINY BEZ ENERGIE

E-sMOG

GEOPATOGÉNNE INTERFERENčNÉ POLIA

NEDOsTATOK IÓNOV VO VZDUCHU



10

Toto môže byť príčinou chronických a akútnych porúch 
telesnej a duševnej rovnováhy,  ako napr.:

• Fyzická bolesť
• Únava
• Poruchy koncentrácie
• Apatia 
• Poruchy spánku

Nízky energetický 
potenciál narúša funkciu 
buniek a reguláciu

ZLÉ  DELENIE  BUNIEK 

ZLÝ  PRÍVOD  VZDUCHU 
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ZLÉ  DELENIE  BUNIEK 

ZLÝ  PRÍVOD  VZDUCHU 

NÍZKA VIBRÁCIA BUNIEK

ZLÁ KOMUNIKÁCIA BUNIEK

POMALÝ  METABOLIZMUs BUNIEK
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OPTIMÁLNY PRÍJEM KYsLÍKA

VYsOKÁ VIBRÁCIA BUNIEK

sILNÁ sAMOREGULÁCIA

VYsOKÁ ÚROVEŇ ENERGIE

VEĽMI DOBRÝ METABOLIZMUs BUNIEK

sTAV ÚPLNÝCH INFORMÁCIÍ

RÝCHLA KOMUNIKÁCIA BUNIEK
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VYsOKÁ ÚROVEŇ ENERGIE

VEĽMI DOBRÝ METABOLIZMUs BUNIEK

sTAV ÚPLNÝCH INFORMÁCIÍ

RÝCHLA KOMUNIKÁCIA BUNIEK

Regulácia energie 
s Qi-Quant

Všetky energetické platne Qi-Quant produkujú stabilné 
vitálne polia, ktoré poskytujú optimálne bunkové frek-
vencie. 

Qi-Quant energia privádza bunky naspäť do 
optimálneho energetického stavu. 

Vďaka tomu sa opäť aktivujú vlastné liečivé sily a 
umožnená je rýchla regulácia bunkových funkcií. 



14

Energetická platňa PRO
Energetická platňa PRo je perfektná energetická regulácia v spojení s formami terapie, ktoré sa aplikujú v ležiacej 
polohe:

•   Masáže všetkého druhu (napr. liečivé, športové a meridiánové masáže)
•  Kranio-sakrálne liečby
•   Fyzioterapia
•  Liečba reflexnej zóny chodidla
•  Akupunktúra
•  Rôzne energetické liečby (reiki, Pranic Healing atď.)
• Psychoterapeutické sedenia

...to sú len niektoré z druhov terapií, v ktorých boli dosiahnuté vynikajúce výsledky v podpornej liečbe pomocou 
energetickej platne PRo.  

Energetická regulácia je jemná a pôsobí 
rovnomerne na celý organizmus.
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•   Energetickú platňu možno umiestniť pod masážny stôl, ak to dovoľuje konštrukcia ležadla.

•   Môžeme ju samozrejme umiestniť všade tam, kde si užívateľ môže ľahnúť. odporúčame položiť na
 platňu mäkkú podložku.

•   Energetická platňa PRo je založená na 85% zemských frekvencií a 15% frekvencií slnečného svetla,
 aby tak vytvorila a poskytla uvoľňujúce a regeneračné vitálne pole.

•   Kvantová  informácia energetickej dosky je sférické vitálne pole.

•   Najčastejšími reakciami, o ktorých svedčia skúsenosti a výpovede užívateľov, 
 sú fyzická hlboká relaxácia a emocionálne uvoľnenie.

Rada expeRta:Ak sa energetická platňa 
PRo použije ako samostat-
ná aplikácia, odporúčame 

čAS PoužITIA 20-30 MINÚT.



Bright White & Bright Blue
Nové inteligentné energetické platne

Jemné, pulzujúce energetické polia aktivujú váš bunkový metabolizmus.
Každodenná aplikácia vaše telo zásobuje vitálnymi frekvenciami, dodávajúcimi energiu.

Podporná terapia pri liečbe bolestí a zranení.
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Príliš nízky energetický potenciál narúša funkciu buniek. 

Každodenný energetický stres (elektromagnetické rušivé polia, energeticky chudobné potraviny, znečistené 
ovzdušie, emocionálny strest atď.) je príčinou pomalých vibrácií našich buniek. Následkom môžu byť chronické a 
akútne poruchy fyzického i psychického stavu, ako napr. Znížená pozornosť, apatia, poruchy spánku, bolesti a pod.
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Účinky na náš organizmus dokumentujú ilustrácie  
pomocou mikroskopie tmavého poľa a meraní 

variability srdcového rytmu. 

Naturopatka Denise Hintermayer pracuje už dlhé roky s možnosťami diagnostiky mikroskopie tmavého poľa  a 
podarilo sa jej už mnohonásobne dokázať enormné zmeny v krvnej analýze  pred a po aplikácii energetických platní 
Qi-Quant.

tIp od expeRtov:
Video k tejto téme nájdete 

na webstránke Vášho 
poradcu (viď zadná strana).

Na okamžitú aktiváciu a regeneráciu 
Vďaka zásobovaniu optimálnym spektrom vitálnych frekvencií revolučnej technológie Qi-Quant nastáva bezprost-
redné nabíjanie energetického potenciálu všetkých buniek v organizme. Takým spôsobom slúži aj ako podpora pri 
liečbe bolesti a zranení.

Vysoká výkonnosť & kreativita
BRIGHT dodáva potrebnú energiu pre všetky každodenné ťažkosti a výzvy: v každom veku, na každom mieste, v 
súkromí alebo v práci. Na zvýšenie výkonnosti v športe a v práci – alebo len tak vo voľných chvíľkach. Aby ste zvládli 
všetko, čo ste si predsavzali. 

Použitie 
3-15 minút, vždy podľa potreby, jednoducho sa na platňu posadiť alebo si na ňu ľahnúť. 
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Qi-4-pets 
Energetická platňa pre domáce zvieratá
Táto platňa prináša úplne nové riešenia v terapii domácich zvierat. Qi-4-pets uvedie domáceho miláčika do opti-
málneho stavu vibrácií. Vďaka pobytu na platni dochádza k harmonizácii vibrácií, telesné bunky sa môžu optimálne 
zregenerovať. Terapia pomocou platne Qi-4-pets uvedie životnú energiu (Qi) zvieraťa opäť do optimálneho energe-
tického stavu, maximálne sú tak podporované vlastné liečivé sily zvieraťa a jeho strach a stres sa znižujú.

Postará sa o vyrovnanosť zvieraťa
Zvieratá majú okrem svojho fyzického tela samozrejme aj telo energetické. Aj u nich sa môže stať, že sa prejavia 
blokády v energetickom systéme, ktoré by radi uvoľnili a uviedli do harmonického stavu.

Zvieratá síce žijú iným životom ako my, ale aj oni sú rovnako poznačené svojimi zážitkami. Aj u zvierat existujú 
traumatické zážitky a psychická nerovnováha, ale aj karmické témy, vzniknuté väčšinou v súvislosti s ľuďmi. Tieto 
spomienky si aj zvieratá nosia so sebou a dajú sa vnímať ako blokády v energetickom systéme.
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Užívatelia rozprávajú o týchto účinkoch:

• Je zdrojom väčšej vyrovnanosti, znižuje stres a pocity strachu

• umožňuje lepší prístup ku zvieraťu. Relax pre zvieratko i pre majiteľa

• Podporuje lepšiu regeneráciu. Podporuje tým aj zdravie zvieraťa. Zbavuje pocitov strachu, traumy a blokád

• Aktivuje a podporuje metabolizmus buniek, detoxikáciu, 
 harmonizuje pomalú činnosť čriev, zlepšuje príjem kyslíka

• Pomáha pri posilnení samoliečiacej schopnosti

• Pomáha pri svalovom napätí  a chronických bolestiach: 
 sakroiliakálne kĺby, artritída, bolesti svalov a kĺbov
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Zušľachtenie vzduchu na dýchanie 
pomocou Qi-Quant 
Bio-ionizátor Cosmic Ionic

Energeticky čistý vzduch pre váš domov, pre vaše životný a pracovný priestor
Iste poznáte ten dobrý pocit po dlhej prechádzke lesom: hlava je prečistená, celé telo načerpalo čerstvý vzduch. 
Ešte na druhý deň sa cítite silný a vitálny. celkom ináč je to po dni, strávenom v kancelárii, po dlhej ceste v aute, vo 
vlaku, či po dlhom lete v lietadle.

Prečo nás vzduch v kancelárii unavuje?
Kyslík vo vzduchu, ktorý dýchame, pôsobí biologicky aktívne len vtedy, ak je ionizovaný. Znamená to, že musí mať 
negatívny elektrický náboj. Len negatívne nabité ióny kyslíka môžu reagovať s atómami v tele a dodať mu novú 
energiu. Vo vzduchu plne klimatizovanej kancelárie sa však nachádza 400-krát menej záporne nabitých iónov 
než vo  vzduchu v lese. Mimoriadne zlá iónová klíma prevláda aj v centrách miest, v bytoch, reštauráciách, ale 
predovšetkým v autách a v metre. 

čo sú vlastne ióny?
Ióny sú molekuly, ktoré najmenej jeden elektrón stratili alebo jeden elektrón získali.  Sú buď pozitívne alebo negatív-
ne nabité a tým polarizované. Ióny sa neustále snažia vytvárať rovnováhu. Negatívne nabité ióny vedia zneškodniť 
škodlivé látky, alergény a rôzne patogény, ktoré sú nabité pozitívne. 

Aký účinok majú ióny na človeka?
Vedci a biológovia dokázali, že záporne nabité ióny kyslíka vo vzduchu, ktorý dýchame, sú nevyhnutné pre náš 
metabolizmus. Vdychovanie ionizovaného vzduchu podporuje zvýšený prívod kyslíka do krvi, čo spôsobuje, že or-
gány môžu lepšie fungovať a zlepšuje sa metabolizmus buniek. Záporné nabité ióny uľahčujú telu prijem kyslíka, 
pomáhajú oživiť bunky tela, zvyšujú príjem kyslíka do krvi a aktivujú metabolizmus.

Radi by ste mali takýto pocit častejšie? Ak by to bolo možné, snáď aj u vás doma? 
Každý deň? Tak si doprajte inovatívnu technológiu Qi-Quant na prečisťovanie 
vzduchu pomocou Cosmic Ionic – MADE IN AUSTRIA!
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Ionizovaný vzduch chráni
Isteže by bola každodenná prechádzka lesom veľmi dobrá možnosť, pretože ihličie zo smrekov, borovíc a jedlí dáva 
kyslíku záporný náboj. Ďalšími prírodnými generátormi iónov sú rozprašované kvapky vody vodopádov a vĺn príboja 
v moriach a v jazerách. 

Revitalizácia ľudského energetické systému sa enormne zvyšuje.

Pozorovať možno tieto účinky:

• Harmonizuje a zlepšuje ovzdušie v miestnosti
• Zlepšuje schopnosti koncentrovať sa
• Zvyšuje kreativitu a kapacitu pamäte 
• Zlepšuje  telesnú a duševnú pohodu
• Zmenšuje únavu počas jazdy autom
• Pocit uvoľnenia a pohody vo všetkých rovinách v pracovných i domácich priestoroch 
 s elektromagnetickým zaťažením.
• Zlepšuje stav pri astme a dýchacích problémoch

Cosmic Ionic sa stará o energeticky 
čistý vzduch 
cosmic Ionic je technický prístroj modernej fyziky na vylepšenie 
kvality vzduchu bez elektrického prúdu. 
Ísť dobrým príkladom: Qi-Quantový bio-ionizátor cosmic Ionic 
predstavuje exkluzívnu High-tech inováciu. Qi-Quantový bio-ionizá-
tor cosmic Ionic umožňuje prevádzku s nulovou emisiou, to zna-
mená, že pri používaní nevznikajú žiadne ekologicky škodlivé emisie 
–zariadenie dokonca pracuje bez použitia elektrického zdroja ener-
gie, ako je napríklad striedavý prúd, batérie a pod.
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Môcť opäť zdravo spať
už pred 500 rokmi učil Paracelsus: „chorá posteľ je istým prostriedkom na zničenie zdravia.“ Trvalý nedostatok 
spánku alebo silné poruchy spánku môžu spôsobiť vážne ochorenia, ako napr. depresie alebo iné nervové ťažkosti. 
Intenzita ekologických rizík je často práve doma nezvyčajne silná, osobitne v priestoroch, určených na spánok.

V centre všetkých stavebno-biologických meraní, konzultácií  a opravných zásahov je vždy miesto na spánok. Nikde 
inde sa nezdržiavame tak dlho a pravidelne ako tam. Nikde inde nie sú naše telo a psyché citlivejšie, zraniteľnejšie a 
bezbrannejšie než v senzibilnej fáze spánku. Tu je namieste uvoľnenie, nie napätie.

človek je počas regenerujúceho pasívneho nočného spánku mnohonásobne citlivejší než vo fáze bdenia.  Náš imu-
nitný systém, regulačná schopnosť a vegetatívne procesy pracujú  v tomto čase v „šetrnom“ moduse. V noci sa 
opravuje to, čo sa cez deň pokazilo. V noci musí skončiť trvalá záťaž z environmentálnych stimulov,  ako je e-smog 
z WiFi, zo stožiarov mobilných telefónov, elektrických vedení, ako aj geopatogénne záťaže spôsobené tlakom alebo 
zvukovými vlnami z hĺbky zeme, jemné stimulačné zóny ako vodné žily alebo mriežky.*

V noci organizmus nepočíta so stresom, dráždivými podnetmi a aktivitou. Potrebuje kľud, oddych a pasivitu. 
Nerušené miesto na spánok je základom vitality a zdravia, dôležitý faktor kvality života. Kvalitné miesto na spanie 
je podľa vyjadrení lekárov aj predpokladom pre úspešné diagnostikovanie a terapiu, osobitne pri naturopatických 
metódach.

Nakoľko ste citlivý?
Stále stretávame ľudí, ktorí tvrdia, že vedia dobre spať úplne všade. Môže to byť pravda, pretože medzi nami 
existujú senzitívni a menej senzitívni ľudia. V podstate je veľmi dobrým znakom, keď človek patrí medzi „senzi-
bilných“ – hoci sa v prvom momente tak nemusí zdať – pretože títo ľudia sa môžu spoľahnúť na seba a na reakcie 
svojho tela. Každý náznak – či už pozitívny alebo negatívny – chce človeku niečo povedať. V tomto prípade to 
naznačuje, že to pre telo človeka nie je dobré miesto na spanie. u menej senzitívnych ľudí telo nevydáva žiadne 
signály, dlhší čas sa síce majú zdanlivo dobre, avšak onedlho sa namiesto malého príznaku objaví ťažká choroba.

* viď právne poznámky
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Regeneračná platňa Qi-Quant

Pokojný spánok v prirodzenom vitálnom poli
Vo vitálnom poli regeneračnej platne má človek k dispozícii všetky bunkové frekvencie a všetky dôležité regeneračné 
frekvencie pre svoj  energetický systém.
Intenzita vitálneho poľa je nastavená tak, aby  energetický systém nebol preenergizovaný.  Vlastné energetické pole 
organizmu je v rezonancii len s tými frekvenciami, ktoré sú potrebné pre optimálne dodávanie energie bunkám.

Účinky  regeneračnej platne na užívateľov  je treba považovať za výlučne energetické  a zahŕňajú všetky známe po-
dporné liečebné  schopnosti energie, ako napr.:

• hlbší regeneračný spánok
• harmonizácia tela, mysle a duše
• odstránenie energetických blokád
• otvorenie tokov energie
• ochrana pred dráždivými podnetmi prostredia

Každú noc sa energetický potenciál buniek jemne dobíja. 
Váš regulačný systém  je ráno opäť v plnej sile. 
Cítite sa oddýchnutý, zotavený a svieži pre nový deň.
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Office PRO
Naše dnešné pracovné prostredie je ovládané technickým vybavením: tlačiareň, WiFi, blootooth, mobilný telefón, 
atď. Tieto  prostriedky sa stali nepostrádateľnými, avšak vyrábajú často až extrémne silné elektromagnetické polia.

Následkom  môžu byť:
• Svalové napnutie
• Únava
• Bolesti hlavy
• Zníženie výkonnosti
• Poruchy koncentrácie 
• Narušený metabolizmus 
• Znížená vitalita 
• Vyhorenie

Naše riešenie: Prines si na pracovisko prírodu!

office PRo pod Vašou kancelárskou stoličkou je aktivátor na pracovnom mieste, ktorý dáva k dispozícii všetky vitál-
ne frekvencie našej životnej energie a tak vytvára na pracovisku optimálne regeneračné prostredie. Naše telo tak 
vie v našom technikou ovládanom pracovnom svete  lepšie odolávať nielen pracovnému stresu, ale aj elektromag-
netickej záťaži a žiareniu.

Ionizované vitálne pole, ktoré vyrába office PRo, zodpovedá pobytu v nedotknutej prírode. Každej bunke vášho tela 
sú dodávané vitálne frekvencie, ktoré sú zdrojom života a energie, a Vy tak hravo zvládnete aj intenzívne záťaže. A 
večer odchádzate z kancelárie svieži a čulý
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Zákazníci sa vyjadrujú k prírodnému kvantovému poľu Office PRO

• Vytvára zdravé prostredie

• Oddych a regenerácia na pracovisku

• Zvyšuje vitálne sily

• Zvyšuje schopnosť učiť sa

• Zlepšuje metabolizmus

• Podporuje imunitný systém

• Znižuje stresovú záťaž

• Znižuje riziko vyhorenia

• Zvyšuje schopnosť koncentrácie

Bez externého zdroja elektriny
Jednoducho namontujete platňu office PRo pod Vašu kancelársku 
stoličku a okamžite môžete vychutnávať prírodu na Vašom praco-
visku.

Prípadová  štúdia uskutočnená v spoločnosti Büroservice GmbH bola realizovaná meraniami pomocou meracích prístrojov 
HRV zo spoločnosti Medivital Healthcare. Štúdiou bol dokázaný a zdokumentovaný  účinok platne office PRo. Medicínsko-
technická spoločnosť Medivital Healthcare, ako aj Spoločnosť pre prevenciu (Netzwerk für Prävention) odporúčajú našu 
platňu office PRo proti stresu a vyhoreniu.

odporúča:



26

Prečo ReVital Tablett
ReVital znamená pôžitok, kvalitu života a bezpečnosť. Využite silu 
prírody s jedinečnou kvalitou potravín pre Vašu pohodu!

Vitalita vďaka platni ReVital Tablett

Pôvod našej potravy 
Zdravé potraviny dnes čoraz viac prenikajú do povedomia  mnohých ľudí. Kvalita biologicky spracúvaných produk-
tov pritom zásadnou mierou závisí od kvality všetkých východiskových látok. Jedine tak je možné, aby sa prírodná 
energia vo forme biofotónov uložila v potravinách. 
Biochemici majú už dávno vedomosti o energetickej kvalite potravín!

Nielen potrava – aj prostriedok k životu
Prečo sa nám zdá chuť jablka, ktoré sme práve odtrhli z nášho vlastného stromu, často oveľa príjemnejšia než chuť 
jablka rovnakej sorty, ktoré bolo vypestované vo veľkých  ovocných kultúrach a prekonalo dlhú cestu, než sa dostalo 
k nám?

Ak rastliny rastú na priamom alebo nepriamom slnečnom svetle a v prírodnej zemi, bohatej na živiny, ukladajú si 
túto energiu vo forme biofotónov. Všetky druhy prostriedkov na ochranu rastlín, umelé hnojivá a kultivačné metódy 
môžu veľmi nepriaznivo ovplyvňovať  energetickú kvalitu našej výživy. Význam biologicky vysoko kvalitných potra-
vín pre zdravotný stav človeka dokázali už v roku 1940 v rozsiahlej štúdii novozélandskí výskumní pracovníci.

Platňa ReVital Tablett umožňuje dosiahnuť vo všetkých potravinách vlastnosti biologicky vysoko kvalitných výrob-
kov. Je to poznať na ich chuti!

ReVital Tablett  spočíva na porozumení prenosu informácií. S platňou 
ReVital Tablett získavajú všetky tuhé a tekuté potraviny naspäť svoju 
pôvodnú životnú silu.

Potraviny sa prirodzeným spôsobom zušľachťujú na úroveň skutočných 
prostriedkov na život. Platňa ReVital Tablett pracuje bez akejkoľvek 
údržby a servisu. Položte potraviny priamo alebo v keramickej nádobe 
na povrch z nehrdzavejúcej ocele platne ReVital Tablett. Informácie  o 
vibráciách identických s prírodou, vytvorené na platni ReVital Tablett, 
sa prenášajú na potraviny.
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Použitie a účinky

Mnohí klienti nám potvrdili pri použití 
platne ReVital Tablett...

• Výrazné zlepšenie chuti a vôní
• Značnú harmonizáciu všetkých prísad
• Lepšiu znášanlivosť u všetkých potravín
• Rýchlejší a bujnejší rast okrasných a úžitkových 
 rastlín pri použití platne pri sadeniciach

Na energizovanie potravín, tekutín a mnohých iných látok. Na čistenie frekvencií 
toxínov (odevy, obuv, posteľná bielizeň,...), zmäkčovadiel (hračky, nádoby na 
potraviny), postrekov (ovocie, zelenina), ťažkých kovov (potraviny).
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Water Alive
Kto kladie dôraz na zdravý a moderný životný štýl (v zmysle vitality a fitnes s pôžitkom) a uvedomelo sa stravuje, 
nemôže obísť kvalitnú vodu. Voda je naša potrava č. 1 a prameň všetkého života.

Revitalizovaná  voda  vie vyvolať hĺbkový účinok očisty buniek.  Stúpa úroveň životnej energie v ľudskom tele. Toto 
sa deje nielen pri pití, ale aj pri sprchovaní a kúpaní prívodom energie z vody, revitalizovanej pomocou Water Alive. 
Zvyšuje sa regeneračná schopnosť buniek! Voda  je na chuť a dotyk citeľne mäkšia a lepšie slúži na jemné ošetrenie 
pokožky a vlasov. 

Voda má z fyzikálneho hľadiska jedinečnú vlastnosť, že vie prijímať a ukladať  informácie a prenášať ich do okolitého 
prostredia. Voda pritom reaguje na všetky druhy vibrácií.  okrem (biologických) signálov z prírody prijíma voda aj 
signály technické, ako napríklad zo striedavých elektromagnetických polí. Dobrá správa: všetky  informácie, ktorá sa 
na  vodu naviazali cestou  do nášho vodovodného potrubia, môžu  byť aj vymazané.

Systémom na revitalizáciu vody Water Alive sa rakúskemu vynálezcovi Haraldovi  Granzerovi počas jeho 17-ročnej 
výskumnej práce podarilo tečúcej vode vo vodovodnom potrubí pomocou informácií z vibrácie prinavrátiť jej  
prírodnú energetickú kvalitu. Pritom sa všetky informácie, ktoré pre náš organizmus nie sú prospešné, vo vode 
odstraňujú.

Obrazné znázornenie kryštálov vody. Fotografované podľa Emotovej metódy  (autor  Masaru Emoto 2005 v Zürichu) pod mikrosko-
pom s 300-násobným zväčšením pri teplote -5°.

Zürišská voda z vodovodu... získava... s Water Alive novú mikroštruktúru.
g
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Prečo pociťujeme chuť vody priamo z prameňa 
ako oveľa príjemnejšiu než chuť vody, ktorá nám 
bola dopravené cez distribučné siete?

Voda stráca svoje prirodzené životné vlastnosti , keď je stláčaná vysokým 
tlakom do okrúhlych potrubí a je jej nanútený charakteristický lineárny 
tok. Týmto  trvalým  tlakom sa  ničí jej kryštalická štruktúra, vitalita a elek-
tromagnetická sila vody a výrazne sa znižuje  biopotenciál molekúl vody.

Water Alive  zvyšuje úroveň biofotónov vo vode. Voda sa týmto spôsobom 
fyzikálne energizuje. Vďaka Water Alive má  voda z kohútika opäť vlast-
nosti čerstvej „živej“ pramenitej vody. Molekuly   vody sú nanovo uspori-
adané a pitná voda získava novú „kryštalickú štruktúru“. Po revitalizácii s 
Water Alive si môžete pitnú vodu opäť vychutnať akoby bola  „čerstvá od 
prameňa“.

Water Alive spočíva na pochopení prenosu informácií. Pomocou Water 
Alive voda získava biologicky hodnotné a veľmi vysoké vnútorné uspo-
riadanie a stabilitu. Zlepšením štruktúry vody sa posilňuje samočistiaca 
schopnosť a odolnosť vody. Voda sa prirodzeným spôsobom stabilizuje a 
zvyšuje sa jej biologická kvalita. 

Zariadenia Water Alive  pracujú s voľnou 0-bodovou energiou, bez elektriny 
a bez chemických prísad. Zariadenia Water Alive fungujú bez akéhokoľvek 
servisu a údržby. Káblom sa informácie z vibrácií, vyrobené pomocou Wa-
ter Alive a identické s prírodou, prenášajú priamo do vodovodného potru-
bia.
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Mnohí klienti nám  potvrdzujú , že voda, aktivovaná pomocou Water Alive, 
je optimálne vhodná pre tieto oblasti a možnosti použitia:

• Nápoje a jedlo (kvalitná voda je základom zdravej výživy)

• Sprchovanie a kúpanie (mäkká „pohodová“ voda je zdrojom osvieženia)

• okrasné a úžitkové rastliny (rastliny milujú vodu Water Alive, 
 vďačia jej za bujný rast)

• Wellness a spa (klienti hovoria o živej vode v bazénoch, ktorá pôsobí ako 
 jemný hodváb na pokožku a vlasy, umožňuje zníženie obsahu chlóru, 
 takže je menšie riziko pálenia očí a chlórového zápachu v bazéne)

• Zvieratá (voda Water Alive veľmi pozitívne vplýva na chov zvierat. 
 Zvieratá viac pijú, preto sú aj menej náchylné na ochorenia.)

• Poľnohospodárstvo (farmár z Tirolska hovorí po viac ako 1,5-ročnej skúsenosti okrem iného o rýchlejšom raste 
 rastlín s vyššou odolnosťou voči znečisťovaniu životného prostredia a o väčšom výnose; o nosniciach, ktoré 
 majú krajšie perie, dlhšie zostávajú v kŕdli a znášajú viac vajec s vyššou kvalitou; o zdravých kravách, ktoré menej 
 trpia zápalom vemena .)

• Výroba potravín (voda predstavuje takmer pri všetkých výrobkoch podstatnú základnú zložku a vysoko ovplyvňuje  
 kvalitu. Naši klienti hlásia citeľné zlepšenie chuti napríklad pri použití v pekárni.). 

Využite silu prírody s jedinečnou kvalitou vody pre Vaše blaho a pohodu! 
Aj v domácnosti:

•  Vodný kameň už nepadá na armatúry ani prevzdušňovače
•  Varná kanvica sa dá lepšie čistiť
•  oveľa nenáročnejšie ošetrovanie pleti vďaka mäkšej vode
•  Znížená spotreba čistiacich prostriedkov
•  Nie je potrebná regeneračná soľ v umývačke riadu
•  žíadne zvyšky vodného kameňa v pohári
•  citeľne ľahšie pitie vody
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Právne usmernenia
Prezentovaná technológia sa zatiaľ nestretáva s úplným súhlasom klasickej vedy a doktrinálnych názorov.

Energia voľného 0 bodu a polarizované vibrácie a frekvencie s tým spojené sa nepovažujú za relevantné pre ovplyvňovanie ľudského 
organizmu. celková oblasť energetiky zatiaľ nie je pre klasickú vedu zrozumiteľná.

Qi-Quant produkty preto nie sú liečivými výrobkami a zdôrazňujeme, že Qi-Quant nedáva žiadne medicínske prísľuby na  liečenie  
akéhokoľvek druhu.

Použitie Qi-Quant produktov nepredstavuje terapiu v zmysle medicíny a nie je náhradou konzultácie s lekárom alebo s naturopatom 
(NSR).

V školskej vede sa neuznáva existencia ani patogénne účinky žiarenia vodných žíl a zeme, ani vplyv globálnych sietí. Preto sa tieniace 
opatrenia nepovažujú za potrebné.

Podľa súčasných vedeckých štandardov sa ani elektrosmog, predovšetkým elektromagnetické polia,  žiarenie mobilných telefónov alebo 
WiFi pre organismus nepovažujú za zdraviu škodlivé.

Sme preto povinní upozorniť Vás na to, že naše produkty nemôžu podľa súčasných vedeckých poznatkov vyvolať liečivé účinky.

Výrobca a výskumný tím Qi-Quant

použité obrázky: Qi-Life-Energy GmbH, fotolia.com
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