
Quanton
POWRÓT DO ZDROWIA



Być zdrowym i szczęśliwym –

jest to naturalne

Jeżeli wszystko przebiega zgodnie z 

Prawem Stwórcy i wszystkie formy życia są 

skoordynowane między sobą w jednym 

harmonijnym systemie, to niczego nie 

trzeba kontrolować - wszystko dzieje się 

samoistnie na podstawie wymiany 

informacji przy pomocy komunikacji 

zwrotnej, tak zwanego biofeedbacku, 

który leży u podstaw samoregulacji 

biosystemów.



Dlaczego chorujemy skoro sama

natura nas reguluje?

 Organizm ludzki - jest otwartym 

systemem bioinformacyjnym, 

przebywającym w 

termodynamicznej niestabilności

od wpływów destrukcyjnych 

zewnętrznych lub wewnętrznych, 

zwiększających entropię systemu

ekologia

promieniowanieinformacja

stres

endotoksyny
Programy 

podświadomości



Co pomaga utrzymać równowagę?

 Równowagę homeostatyczną pomaga 

utrzymać system samoregulacji, który 

bazuje na uporządkowaniu procesów 

biofizycznych i biochemicznych, 

podtrzymywaniu prawidłowej biocenozy, 

odpowiedniej temperatury ciała,  

neutralizacji metabolitów oraz innych 

mechanizmów, których prawidłowe 

działanie tworzy potencjał zdrowia lub 

Rezerwy Adaptacyjne Organizmu.



Zasada zdrowia – jest równowaga 

homeostatyczna i wysokie rezerwy

 Im wyższe Rezerwy Adaptacyjne -

tym wiekszą destrukcję może 

wytrzymać organizm bez powstania 

choroby

 Im mocniejsze i bardziej trwałe 

wpływy destrukcyjne – tym większe 

ryzyko zachorowania



Jak utrzymać wysokie Rezerwy 

Adaptacyjne

 1. Zmniejszenie wpływu zewnętrzej 

destrukcji co jest w naszej mocy: 

ograniczenie destrukcyjnej informacji, 

kontaktu z telefonem, stosowanie 

właściwej diety, pogłębienie kontaktu z 
naturą

 2. Zlikwidowanie działania wewnętrznej 

destrukcji – oczyszczenie organizmu, 

detoksykacja, likwidacja pasożytów, 
praca z podświadomoscią, emocjami i 

myślami.



Właściwe sposoby, zwiększające 

rezerwy

 Wsród wielu sposobów podtrzymywania 

homeostazy proponujemy system korekcji 

procesów biofizycznych i biochemicznych 

organizmu – Quanton, niemający analogów 

względem efektywności, szybkości działania 
i długotrwałości zachodzących zmian w 

organizmie.

 System działa na poziomie fizycznym, 

psychicznym oraz bioenergetycznym



Metoda Quanton

Quanton – nazwa metody dzięki której w ciagu od 3 

do 7 dni odbywa się TONizacja biosystemu, takiego 

jak ciało człowieka QUANTem energii za pomocą 

specjalnej technologii, w wyniku czego ten biosystem 

odzyskuje swoją stabilność, funkcjonalność i zdolność 

do samoregulacji. 



Co nam trzeba wiedzieć z fizyki 

kwantowej?

 Wzór E = mc2 zaproponowany przez geniusza 
fizyki kwantowej Alberta Einsteina wyraża 
równowartość masy obiektu lub układu do 
zawartej w nim energii.

 A skoro tak, to wszystko co nas otacza, również 
ciało ludzkie - jest energią o pewnych cechach, 
charakteryzujących długość fali, czestotliwość, 
amplitudę, fazę etc…

 Wniosek: na wszystkie systemy biologiczne i 
procesy biofizyczne można wpływać energią -
specjalnie dostosowanym prądem lub  polem 
magnetycznym o odpowiednich 
częstotliwościach, amplitudzie, formie sygnalu 



MEDYCYNA QUANTOWA
(na podstawie modelu budowy atomu Bohra)



Jakie są możliwości metody Quanton?

Badanie krwi pod 

mikroskopem

Tak wygląda krew naszego 

pacjenta pod mikroskopem 

przed rozpoczęciem terapii 

Quanton



Zmiana stanu krwi

 Tak wygląda krew tego 
samego pacjenta po 

5-dniowej
terapii Quanton

Taki stan krwi utrzymuje się 
nawet do pół roku i dłużej w 
zależności od wpływów 
destrukcyjnych.



Badanie kamerą kirlianowską

Za pomocą zapatentowanej 

technologii GDV można 

obserwować różnicę 

intensywności pola 

energetycznego człowieka po 

zastosowaniu metody 

Quanton



W czym jest unikalność?

 Wysoka efektywność wyłącznie 

dzięki indywidualnej i precyzyjnie 

dobranej częstotliwości dla 

określonego problemu w określonym 

czasie.

 Niewykonany zabieg stworzonego 

programu indywidualnego w ciągu 

1-2 dni, traci swoją efektywność!



W czym jest unikalność?

 Dzięki wysokim zakresom 

częstotliwości możliwe jest 

oddziaływanie na poziomie 

molekularnym i atomowym, 

co pogłębia działanie 

terapii do poziomu 

przyczyny powstania 

dysfunkcji



Do czego służy metoda Quanton?

 Szybka likwidacja ostrych stanów w krótkim okresie 

czasu od 10 do 60 minut bez efektów ubocznych.

 Leczenie przewlekłych i chronicznych stanów w 

terminie od 5 dni do kilku miesięcy z możliwością 

całkowitego wyleczenia.

 Likwidacja wszystkich rodzajów infekcji wirusowych, 

bakteryjnych, pasożytniczych do 5 dni.

 Detoksykacja organizmu od toksyn zewnętrznych i 

wewnętrznych.

 Przywrócenie równowagi psychiczno-

emocjonalnej.



Co można wyleczyć metodą Quanton?

1. Migrena – 3-7 dni NA ZAWSZE!!!

2. Syfilis, chlamydiozę, rzęsistkownicę, 
toksokarozę, włośnicę, rzerzączkę i wiele 
innych pasożytniczych chorób w ciągu od 3 
do 7 dni

3. Wszystkie wirusowe choroby – 3-7 dni

4. Allergia – 3-7 dni

5. Zawroty głowy, brak skupienia, depresja, 
zaniki pamięci niezwiązane z poważnym 
uszkodzeniem układu nerwowego.

6. Wypadanie włosów, swędzenie skóry

 Borrelioza – 3-4 cykle po 5-7 dni w ciągu 3-5 
miesięcy

 Żółtaczka (bez marskości wątroby)

 Nadczynność i niedoczynność tarczycy 
(dopóki nie jest zniszczona chemicznie)

 Różnego rodzaju niestrawności, wzdęcia, 
refluksy i inne dysfukcje ukł. trawiennego

 Bóle w plecach, mięśniach, stawach

 Autoagresja z powodu dysfunkcji organów i 
układów



W czym jest unikalność?

Różnica w oddziaływaniu    

sygnałów na organizm ludzki:

1. nienaturalny prostokąt w 

terapii rezonansowej 

Zapperem

2. naturalny sinus w terapii 

Quanton



W jaki sposób metoda tworzy bardzo 

efektywne programy indywidualne?

 Organizm ludzki  jest otwartym systemem 

bioinformacyjnym co oznacza, że jest 

połączony ze wszystkim co go otacza.

 Na różnego rodzaju informacje będzie 

odpowiednia reakcja organizmu w postaci 

zmiany oporu skóry.

 Skoro tak, to możemy jemu zadawać 

pytania i czytać odpowiedź za pomocą 

specjalnej aparatury

 Obojętny wpływ nie zmienia oporu skóry, 

natomiast nieobojętny zwiększa go.



Perspektywy rozwoju systemu Quanton

 Automatyzacja procesu diagnostyki

 Możliwość diagnozowania „na 

odległość”

 Mobilność terapii bez ograniczenia 
miejsca pobytu i rodzaju zajęcia

 Możliwość szybkiej korekcji „awaryjnych” 

stanów (stany zapalne, ostre bóle, 

oznaki przeziębienia, biegunka itd.)

 Dostępność cenowa i łatwość 

stosowania



Wykorzystanie IT-techologii

 E-Health - Wykorzystanie 

systemów informatycznych do 

ciągłego monitorowania zdrowia

 M-Health - korzystanie z 

telefonów i sieci komórkowych 

oraz innych indywidualnych 

urządzeń w celu uzyskania 

informacji biofizycznych 

monitorowanej osoby i 

możliwości korekcji jej zdrowia



Wykorzystanie istniejących technologii

 na rynku są bardzo popularne 

inteligentne Smart-devices, 

oferujące wiele dodatkowych funkcji

poza zegarkiem, realizowaych na

podstawie różnych czujników, w tym 

czujnika tętna, wysokościomierza, 

kompasu, licznika kalorii i 

krokomierza, a także czujnika 

ciśnienia.



Rozbudowa tych technologii

Rozbudowa istniejącej technologii pozwoli 

nam stworzyć unikalne urządzenie z 

możliwościami monitorowania parametrów 

biofizycznych, na podstawie których będzie 

prowadzona analiza za pomocą aplikacji 
smartfona z wyświetlaniem podstawowych 

funkcji organizmu, stanu organów, poziomu 

rezerw adaptacyjnych, obecności 

niebezpiecznych mikroorganizmów, reakcji 

alergicznych, zatruć toksycznych, braku 
pierwiastków i wielu innych parametrów.



System zdalnego monitorowania i 

korekcji parametrów biofizycznych

Dzięki globalnej sieci telekomuni-

kacyjnej jest możliwość monitoro-

wania stanu zdrowia osoby, nie 

zależnie od miejsca przebywania.

Poza tym, po przeanalizowaniu 

materiałów diagnostycznych 

system dobiera odpowiednie 

pakiety terapeutyczne dla danej

osoby i wysyła w ten sam sposób

na osobisty Device sterowany z 

telefonu komórkowego lub innego

urządzenia multimedialnego. 



Cytat ze starożytniego Chińskiego apokryfu 

 Uczeń zapytał swojego 

mistrza Qi-gong:

„Czy to prawda, że w odległej 

przeszłości lekarze nie używali 

ziół leczniczych ani 

akupunktury?”

 Odpowiedź mistrza:

"W czasach starożytnych 

energia była przekazywana 

bezpośrednio. Akupunktura i 

zioła, których dziś używamy są 

krokiem do tyłu w porównaniu 

do bezpośredniej komunikacji 

energetycznej ".



Komentarz profosora Siedlaka:


