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Razlaga pojmov  beli šum in zakaj je 
nujna fotografija  

Beli šum 

Beli šum je pojem, s katerim označujemo 
naključno izbiranje frekvenc diode in se 
tako imenuje, ker je prikaz delovanja dio-
de na ekranu zelo podoben kot TV zaslon 
ob koncu programa. 

Dioda odčitava moteče informacije (o 
preteklih izkušnjah, boleznih, prepričan-
jih...) v   polju zavesti in jih nadomešča s 
podpornimi. (npr. 'nesposoben sem' 
nadomestimo s 'sposoben sem'). Nato 
lahko v telesu s pomočjo radionične nap-
rave QUANTEC ustvarimo ''zdravo'' elek-
tromagnetno polje, ki zopet dopušča 
prost pretok tokov, ki so bili predhodno 
ovirani. 

Fotografija 

Vsaka slika seva fotone (foton je osnovni 
delec, ki potuje s svetlobno hitrostjo). 
Fotoni se včasih obnašajo kot delci včasih 
pa kot valovanje. Če foton razdelimo na 
dva dela, dobimo fotona dvojčka (twin 
photons), ki med seboj sinhrono izmenju-
jeta informacije ne glede na razdaljo v 
prostoru (nelokalna komunikaci-
ja).   Fotoni na sliki so torej v stalnem 
kontaktu s fotoni, ki jih seva objekt, ki je 
na sliki. Na ta način se informacije iz 
quanteca prenašajo na cilj. Poenostavlje-
no: računalnik informira fotografijo in s 
tem sočasno tudi objekt na fotografiji. 

Če je dioda kurir (prnosnik informacije), 
je fotografija naslov, kam naj bo informa-
cija dostavljena. 

Kako poteka pregled s Quantkom? 

Osebo se fotografira, prenese se sliko na 

računalnik, oseba da svoje podatke: kje 

stanuje, rojstni datum. Potem položi dlan 

na trikotno stekleno ploščo (ki jo nosijo tri 

krogle iz roževca) in na kateri je dioda (z 

belim šumenjem).  

Ko računalnik izbere vse informacije, določi 

tudi intervale in dolžino delovanja. Quantek 

oddaja informacijo dan in noč-v človekovo 

polje-to so nežne vibracije, ki nam jih poši-

lja Quantek-v nezavedno raven.  

Mnogi izmed tistih, ki pridejo na Quantek 

po izteku enega meseca začutijo, da nima-

jo več podpore, takrat tudi prosijo, če se 

program lahko podaljša. 

 

Kje se uporablja Quantek? 

Tovrstna tehnologija se uporablja tako v 

zdravstvu kot tudi v kmetijstvu in poljedel-

stvu, veterini, ekologiji, elektrobiologiji, 

biološki gradnji, športu, astrologiji ter na 

podjetniškem in finančnem področju.  

 

Je računalniško podprta oblika   
terapije, osnovana na podlagi    

dognanj iz kvantne fizike.  



Princip delovanja Quantka 

Quantec izkorišča možnost medsebojnega 

delovanja med diodo in življenjskimi pol-

ji-biopolje tako, da s pomočjo belega 

šumenja in seznama shranjenih podatkov 

(baza podatkov zajema čakre, meridiane, 

bachove cvetlice, kristale,..) določi ustre-

zno terapijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantek poda informacijo o energijskem 

stanju osebe, določi stopnjo in vzrok dis-

harmonije, ter poišče med frekvenčnimi 

pasove tiste, ki bi organizem lahko spet 

spravili v harmonično stanje. Quantek 

pošilja terapijo-informacije osebi na dolo-

čen časovni interval. Najbolj standardno 

pošiljanje je na interval 3 ure, dolžina 

signala pa je okoli 12 sekund. 

Quantek ni namenjen za zdravljenje je pa 

lahko podpora pri različnih težavah. 

Kaj je Quantec? 

Quantek je najnaprednejši računalniški 

sistem v instrumentalni biokomunikaciji, 

in sicer gre za komunikacijo med računal-

nikom in živim bitjem.  

Znano je, da v človeškem telesu tečejo 

šibki tokovi, ki povzročajo šibka magnet-

na polja. Ti tokovi so zelo šibki, zato jih 

je težko izmeriti, radionična naprava 

Quantek pa lahko z uporabo diode z 

belim šumenjem ta polja zazna in razkrije 

energetske pomanjkljivosti.  

Qauntec je naredil Nemec Peter Von 

Buengner, ki je tudi direktor podjetja 

M-TEC AG iz Munchna. 

Quantec je bil sprva namenjen podpori 

pri ekološkem kmetovanju (za odganjan-

je škodljivcev in vzpodbujanje boljše ras-

ti…), šele kasneje so ga začel uporabljati 

tudi za pomoč ljudem.  

Kaj je cilj Quantka? 

Cilj Quantka ni le diagnoza, ampak pono-

vna vzpostavitev ravnovesja.  

Quantec je odlična podpora pri različnih 

težavah, ki pa je najbolj učinkovita, če 

človek tudi sam zavestno sodeluje v pro-

cesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovanje Quantka je zelo neopazno in 

postopno. Včasih imamo občutek da se 

sploh nič ne dogaja, ko pa se čez čas 

ozremo nazaj, ugotovimo, da je ta in ona 

težava izginila, spet druga se je ublažila, 

nekatere težave ostanejo (ki so bolj trdo-

vratne), nekatere odpravimo pa se potem 

spet vrnejo. 

INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACIJA 

Inštrumentalna biokomunikacija je način 

skeniranja in informiranja morfogenetskih 

polj.  

Biološki organizmi imajo sposobnost spo-

razumevanja izven merljivih in zaznavnih 

področij, to je biokomunikacija.  


