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Co jest najważniejsze dla 

współczesnego człowieka?

 Bezpieczeństwo
 Zdrowie
 Komfort



Czy człowiek będzie to miał w warunkach 

nieuleczalnej choroby

lub zagrożenia

jej wystąpienia? ...



Dlaczego nowoczesna medycyna

nie zna przyczyny

nieuleczalnych chorób?



Odpowiedź jest prosta



Cała współczesna diagnostyka bazuje na 

pomiarach parametrów biochemicznych oraz 

biofizycznych poszczególnych układów lub narządów,

... albo przeprowadza skanowanie

struktur anatomicznych ciała

bez poszukiwania przyczyny

jego anomalnych zmian.



Zamiast tego diagnoza powinna 

polegać na pomiarze ludzkiego ciała w 

czasie rzeczywistym, jako 

zintegrowanego i żywego biosystemu 

posiadającego pamięć, energię i 

połączenie ze światem zewnętrznym.



12 lat praktycznego doświadczenia z ponad 

3500 pacjentami pokazało najefektywniejszy 

sposób uzyskania odpowiedzi w poszukiwaniu 

przyczyny choroby - biologiczne sprzężenie 

zwrotne z ciałem (biofeedback), jako 

całościowym biosystemem.



Jak to się dzieje?



Ciało ludzkie pamięta i rozpoznaje wszystkie destrukcyjne procesy

występujące w nim wraz z przyczynami ich powstania.

Zadając właściwe pytanie w postaci specjalnych markerów

i mierząc reaktywność skóry człowieka w odpowiedzi na nie,

można ustalić wszystkie procesy patologiczne i związki przyczynowe 

między nimi, a syptomami które je spowodowały.



Jak szybko, efektywnie i bez skutków ubocznych 

wyeliminować przyczynę choroby?



W latach 70. biofizyk z Oxford University S.V.F. McCleur 

przeprowadził szereg badań, które wykazały, że 

częstotliwości elektromagnetyczne są setki razy bardziej 

skuteczne niż sygnały chemiczne, takie jak hormony i 

neuroprzekaźniki, do przesyłania informacji w układach 

biologicznych.

McClare CWF. Resonance in bioenergetics. Annals of the

New York Academy of Science. 1974;227:74-97.



W związku z tym wszystkie atomy, cząsteczki, komórki, narządy, 

wirusy, bakterie - to również energia,

która ma własne parametry.

Dlatego mierząc te parametry,

możemy działać na energię za pomocą energii.

Materia składa się z energii - wszyscy o tym wiedzą.



Jaki parametr należy zmierzyć?



Wszystko ma swoje wibracje i

znając częstotliwości

tych wibracji

możesz je wzmocnić lub osłabić.

Częstotliwość -

jedna z najważniejszych cech energii!



W związku z tym,

mierząc częstotliwość tych procesów,

możesz zatrzymać ich wahania i wyeliminować chorobę.

Każda choroba składa się z szerokiej gamy procesów patologicznych, 

każdy z nich ma swój rytm

i częstotliwość oscylacji. 



Jak znaleźć odpowiednią częstotliwość?



Najłatwiejszy sposób -

zapytaj ciało:

ono wie wszystko!



Korzystając z biofeedbacku, możesz określić 

niezbędne parametry dowolnego wpływu, którego 

organizm potrzebuje w danym momencie.



Jaka metoda pozwala na dialog z ciałem, 

znajdowanie przyczyn chorób i określanie 

częstotliwości ich eliminacji?



12 lat praktycznego doświadczenia na Świecie (Polska, Ukraina, 
UE, Izrael, USA, Indie)

3500+ pacjenci z różnych krajów otrzymali pomoc

3 patenty i certyfikat praw autorskich

QUANTON 
innowacyjna metoda nie mająca analogów na Świecie



Międzynarodowa Akademia Nauk i Technologii 
Innowacyjnych (Kijów, Ukraina)

Metoda QUANTON uzyskała wysoką efektywność dzięki:

Centrum Aurana rehabilitation center

R&D center (Warszawa, Polska)

w ścisłej współpracy z

TRINITY POWER INCORPORATED (Texas, USA)

http://www.auranacenter.com/
http://quanton.com.pl/


Jak to się odbywa dzisiaj?

terapeuta

pacjent

baza danych

przenośny moduł 

korekcji fizjologicznej

urządzenie 

diagnostyczne

• Autonozodoterapia
• Terapia miazmatyczna
• Terapia biorezonansowa
• Terapia DENAS
• Laseroterapia

Dodatkowe metody 
terapeutyczne



Jak uzyskać informacje od organizmu?

Metoda binarnej identyfikacji, oparta na Aktywności Elektrodermalnej (EDA) i 

Sympatycznej Reakcji Skórnej (SSR), pozwala nam zmierzyć odpowiedź 

organizmu ludzkiego na markery diagnostyczne.

Ta reakcja jest reprezentowana przez logiczne 1 i 0, które można opisać jako 
odpowiedź „Tak” lub „Nie”.

1-0 Yes - Nolub



Opatentowana wersja czujnika diagnostycznego

1 - podstawa

2 - płyta podstawy

3, 4 - zestaw elementów stykowych

5 - multipleksor

6, 7 - elastyczne i nieelastyczne zaciski

8, 9 - środki komunikacji

Patent. UA 137450 U



Funkcjonalna korekcja fizjologiczna

Moduł mobilny 
Quanton A2

wykonywana jest za pomocą:



Kluczowe zalety metody Quanton

 Obecność biologicznego sprzężenia zwrotnego 

podczas monitorowania organizmu

 Nieinwazyjność

 Aktywacja naturalnych mechanizmów samoregulacji

 Krótki czas otrzymania trwałych i pozytywnych zmian

 Brak efektów ubocznych

 Mobilność i komfort

 Kompatybilność z każdym rodzajem terapii



Skuteczność korekcji fizjologicznej metodą Quanton, 
sprawdzona jest za pomocą nieinwazyjnego analizatora 

biochemicznego stanu krwi - AMP

Пример 1



Krew naszego 

pacjenta pod 

mikroskopem 

przed terapią

Mikroskopia kropli krwi

Przykład 2. 



Krew tego samego 

pacjenta po

5-dniowej terapii 

metodą Quanton

Zmiana i stabilizacja krwi

Przykład 2. 



Badania skuteczności korekcji fizjologicznej metodą Quanton w 
Instytucie Kontroli Neurobiologicznej i Biofeedbacku 

(Vevey,Szwajcaria)

W wyniku eksperymentów
na zmienność rytmu serca u 
pacjenta z zespółem 
pourazowym, 
zaobserwowano stabilizację 
po 5-7 minutach pracy
modułu terapeutycznego
Quanton A2



Przykłady użytkowania przenośnego modułu korekcji 
fizjologicznej Quanton A2



Praca w ogrodzie podczas 

wykonywania zabiegu (Palo Alto, 

Silicon Valley)



Jesteśmy otwarci na współpracę!



+380972118288 – Igor

+48513334198 – Igor

+380958086410 – Julia

+48694884069 - Eryka

http://quanton.com.pl

Kontakty

info@quanton.com.pl

http://quanton.com.pl/
http://quanton.com.pl/
mailto:info@quanton.com.pl

