PLAATSING VAN DE QC

DE WERKING IN HET KORT

U heeft het meeste profijt van de
Quantum Conditioner wanneer u deze
op uw slaapverdieping plaatst. Juist ’s
nachts wanneer uw lichaam zich
herstelt, is het van belang dat u zo min
mogelijk last heeft van stralingen.

De Quantum Conditioner verwijdert overtollige
energie uit leefruimten. Deze kan ontstaan door
het samenkomen van kunstmatige stralingen
met zogenaamde natuurlijke risicofactoren.

Voor een optimale werking plaatst u de
Quantum Conditioner op de grond in de
hoek van een kamer. Daar zijn de
resonanties het sterkst. Dankzij de
geleidingsplaat is dat heel eenvoudig:

Bovenaanzicht
Vervolgens sluit u de QC aan op een
geaard stopcontact voor de afvoer van
de overtollige energie. Nu bestrijkt uw
Quantum Conditioner een hele
verdieping tot een oppervlakte van
150m2. Voor grotere oppervlakten is
een tweede QC noodzakelijk.
Afmetingen Quantum Conditioner:
Hoogte: 258 mm
Grondplaat: 130 x 205 mm

Door gericht de grootste invloeden aan te
pakken, schoont de Quantum Conditioner de
ruimte op. U kunt genieten van een stressvrije
omgeving terwijl u gewoon uw draadloze
apparatuur kunt blijven gebruiken. U slaapt een
stuk geruster met een QC in uw woning.

introduceert:

QUANTUM
CONDITIONER®

Metingen met een Rohde & Schwartz® spectral
analyser laten zien dat de Quantum Conditioner
onder meer werkzaam is op de frequentiebereiken van GSM/UMTS, DECT en C2000.
U kunt de Quantum Conditioner bestellen via
onze website:
www.supercoherence.com
info@supercoherence.com
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Stressvrij leven in een
schoon stralingsklimaat

UW WONING, UW RUSTPUNT?
Waar en hoe u woont beïnvloedt uw
welzijn. Allerlei factoren spelen daarbij een
rol. Een grootschalig onderzoek van de
Weense Universiteit1 spreekt over diverse
risicofactoren die te maken hebben met
velden aan het aardoppervlak. Hun
conclusie: “deze invloeden zijn in staat om
uw zelfregulerend vermogen en dat van uw
gezinsleden te verzwakken”.
Daarbij komt dat we inmiddels leven in een
web van stralingen: van DECT en mobiele
telefonie tot aan hoogspanningsmasten.
Over de biologische activiteit van deze zgn.
niet-ioniserende electromagnetische velden
concludeert een studie in opdracht van het
Europees Parlement2: “Een grote
hedendaagse bedreiging voor de
gezondheid van de samenleving is
electrosmog”.
Waar natuurlijke risicofactoren
samenkomen met kunstmatige stralingen
ontstaat een zeer ongunstig
stralingsklimaat, ook in uw woning. Dat
kunt u merken aan een constant gevoel
van onrust en stress of bijvoorbeeld een
slechte slaap of overgevoeligheid.
Na vele jaren onderzoek hebben wij een
apparaat ontwikkeld, waarmee u uw
stralingsklimaat kunt opschonen en weer
stressvrij kunt wonen, leven, werken maar
vooral slapen.
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QUANTUM CONDITIONING®
Het effect van kunstmatige stralingen op uw
woon- of werkomgeving laat zich het beste
vergelijken met dat van een echo. Wanneer u
een geluid hoort, hoeft dat geen enkel
probleem te zijn. Wanneer dat geluid echter
blijft weerkaatsen, ontstaat er al gauw een
zeer storende situatie.
Wanneer die echo’s verdwijnen, ontstaat er
rust. Op een vergelijkbare wijze werkt ook het
Quantum Conditioning® proces:

DRAADLOOS MAG BLIJVEN
Een punt van zorg voor veel mensen is hun
draadloze apparatuur, zoals hun computer
netwerk. Het is misschien niet goed voor
me, maar wel heel erg makkelijk. Omdat de
Quantum Conditioner alleen overtollige
energie weghaalt en er niets wordt
afgeschermd, kunt u met een gerust hart
ongestoord draadloos blijven werken. Nu
zonder de bezwaren die er vroeger aan
vastzaten.

HET BEREIK
Een Quantum Conditioner is in staat een
volledige verdieping te bestrijken tot een
oppervlakte van 150 m2. Doordat kamers
met elkaar verbonden zijn, is de QC in staat
om meerdere ruimten tegelijk te bestrijken.

voor QC

na QC

Het grootste probleem is in de praktijk
namelijk niet de straling zelf, maar wat deze
doet in een ruimte. Muren en vloeren raken
verzadigd en vervolgens gaan stralingen
reflecteren. Er ontstaat een patroon waarbij
de resonanties op sommige plekken sterker
zijn dan andere. Onze lichamen moeten zich
steeds weer aanpassen en dat kost energie.
Van dit principe maakt de Quantum
Conditioner gebruik om overtollige resonanties
af te voeren. De QC staat afgestemd op de
belangrijkste stralingsinvloeden en door deze
op de juiste plek te zetten, is hij in staat
overtollige energie op te vangen en af e
voeren.

De Quantum Conditioner is primair bedoeld
voor de slaapverdieping. Daar heeft u het
meeste resultaat. Uiteraard kunt u ook een
tweede QC plaatsen op de
gemeenschappelijke woonlaag.
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