
Kvantverklighet
 Dra nytta av oändliga möjligheter för ditt liv och din hälsa!

Onlinekurs
 

Människan lever i två verkligheter – en verklighet är fysisk, där pågår
alla biokemiska processer som är synliga och mätbara.

 Den andra verkligheten är osynlig men är den som styr, reglerar,
doserar och förnyar alla fysiska funktioner. 

Denna osynliga verklighet innehar olika vibrationer - allt från grova till
fina och superfina. Och ju finare vibrationerna är, desto större är deras

makt över de grövre.
 Vårt företag erbjuder olika vibrationsverktyg som korrigerar kroppens
parametrar via resonans, parametrar såsom cellmiljö, cellmembran,

blodcirkulation och syreupptag. 
Dessa verktyg ökar tveklöst kroppens läkande förmågor och förbättrar
hälsan. Men om man dessutom kan arbeta med superfina vibrationer

så möjliggörs många fler möjligheter att styra både kroppens
hälsoparametrar samt livet överhuvudtaget. 

 
Du har säkert hört talas om attraktionslagen, där man genom kontakt

med Universum kan förändra livet i positiv riktning. Men det är inte
många som lyckas med det. 

Problemet är att de flesta inte känner till de kvantfysiska lagar som kan
anpassas för att komma i kontakt med kvantfältet och Universum. Vad
är det då som behövs för att komma i kontakt med kvantfältet? Jo, du

behöver…
1.kunna sammankoppla intention med känsla

2.kunna ta bort inre motstånd
3.kunna skapa energi

4.kunna förstå varför det fungerar och verkligen tro på det
 

Dessa egenskaper får du lära dig och träna på i denna praktiska kurs
som består av 2 webinarer a’ 3 timmar. Du får lära dig hur man

anpassar kvantfysiska lagar för att kunna hantera en kvantverklighet
samt hur man praktiserar dessa 4 egenskaper.

 
 



I kursen ingår också 7 st Zoom-möten under loppet av 3 månader då vi
går igenom den praktiska träningen.

 
Redan nu finns det randomiserad forskning som bevisar att man med 2
minuters arbete med kvantfältet kan förbättra DNA molekyler med upp

till 25% (video om detta följer) 
 

Arbete på kvantnivå går snabbt, det handlar om minuter eller t.o.m.
sekunder. Effektiviteten kan inte jämföras med arbete på fysiskt plan. 

 
Genom att använda kvantfysiska lagar kan du påverka på

omständigheter, relationer, finansiellt välstånd och mycket mer. Arbete
på kvantnivå utesluter inte arbete på fysiskt plan eller arbete med våra

vibrationsverktyg. Kombination är alltid det bästa! 
 

Kursen kostar 1000:-, vilket är superbilligt med tanke på vad du kan
åstadkomma! De som gick kursen Livets Resurser och ska gå kursen

Ande den 15/2 får 50 % rabatt. Vi skickar koden med 50 % till dem som
anmält sig till webinaret Ande - avslutning av kursen Livets Resurser 

Samma sak gäller för dem som registrerat sig för en terahertz-apparat. 
 

Villkoret för att få gå den nya kursen till ett så lågt pris är att du efter 3
månader skriver ett kort uttalande om vad den hjälpt dig med. 

Vill du inte ge oss ett uttalande, så blir priset ett annat, hör i så fall av
dig till oss

 
 
 

Webinar 1   den 15 mars  kl.18-21
 

Webinar 2  den 16 mars kl. 18-21
 

Andra 7 tillfälle meddelas senare 
 

Kostnad : 1000 kr 
 


