
Tekst: SIMONA FURLAN, simona.furlan@delo-revije.si
Foto: JAKA KOREN

Na quantec sem naletela na spletni strani 
bioterapevta Roberta Zupančiča, učenca Zdenka 

Domančića. Roberta sem poiskala zaradi povsem 
drugih reči, a je opis izuma, ki zdravi na daljavo, 

in to s kvantno fiziko, seveda pritegnil mojo 
pozornost. Še ena od prodajnih zvijač, ki izkoriščajo 
naivnost ljudi, je bil seveda moj prvi razumski odziv. 

Toda do zdaj sem se že tolikokrat prepričala, da 
razum še zdaleč ni dovolj za celovito dojemanje 

stvari, da sem brskala naprej in me je vse skupaj 
začelo zares zanimati. Po nekaj pogovorih z 

Robertom, enem redkih v Sloveniji, ki je investiral 
v ta čudež sodobne tehnologije, je bil moj dvom 

veliko manjši in nazadnje sem se tudi sama 
prostovoljno prepustila quantecovemu delovanju. 

Čudež 
sodobne 
tehnologije 

Q uantec, diagnostično na-
pravo, ki vzpostavlja tako 
imenovano instrumen-

talno biokomunikacijo s ciljnim 
objektom in lahko potem izva-
ja tudi terapijo, je izumil nemški 
znanstvenik Peter Von Buengner 
in je bil sprva namenjen za pomoč 
v kmetijstvu, za boljšo rast ozi-
roma za zmanjševanje škodljivih 
vplivov parazitov. Pozneje so za-
čeli eksperimente izvajati tudi na 
živalih. V Avstriji, na primer, ob-
staja dokumentiran primer, ko so 
izključno s quantecom po-
zdravili raka 

pri upokojenem tekmovalnem 
konju, je pojasnil Robert. Seve-
da je bil naslednji korak uporaba 
pri ljudeh. Učinkuje, govorijo do-
kazi. Nedavno je quantec kot teh-
nologija prihodnosti v Rusiji do-
bil tudi nagrado od navadno zelo 
skeptične uradne medicine.

Diagnoza in terapija na pod-
lagi fotografije. Čar quanteca 
je, če seveda za hip zanemarimo 
povprečnežu nedoumljivo kvant-
no fiziko, na podlagi katere de-
luje, v njegovi preprostosti. Ne le 

da deluje na daljavo, 
tudi posebej 

drago ni. 

Do zdravja 
s kvantno fiziko 

Začetna diagnostika za zdaj sta-
ne le 50 evrov, terapija pa še nekaj 
deset evrov, odvisno od intenziv-
nosti in trajanja. 

Dovolj je človekova fotografija, 
na kateri quantec razbere podro-
čja z energijskim neravnovesjem, 
izdela tako imenovani zdravilni 
list ter na podlagi bogate baze po-
datkov določi ustrezno terapijo, 
torej potrebno količino transmi-
sij informacij oziroma frekvenc, 
s katerimi lahko popravi oziroma 
ponovno uravnovesi človekovo 
biopolje. Povedano drugače – če 
ugotovi, da bi bilo za vas koristno 
in zdravilno, da pijete rmanov čaj, 
to ne pomeni, da se morate nali-
vati z njim, ampak vam quantec 
pošlje ustrezno količino zdravilne 
informacije rmanovega čaja. 

»To je en del zgodbe, druga mož-
nost vpliva pa je tako imenovano 
nevrolingvistično programiranje 
oziroma psihosomatsko urejanje, 
to pomeni, da s pomočjo quante-
ca preprosto zamenjaš kaseto v 
glavi, da torej nekaj, česar nočeš, 
zamenjaš z nečim, kar hočeš,« je 

Kako deluje 
quantec?
Quantec izkorišča pojave 
s področja kvantne fizike, 
in sicer gre za izmenjavo 
informacij fotonov dvojčkov. 
Na vsaki fotografiji je ujeto 
določeno število fotonov, 
torej najmanjših delcev 
svetlobe, ki zelo dobro 
prenašajo informacije, celo 
o DNK. Quantec z napredno 
tehnologijo razbere energetske 
anomalije in neskladja, ki se 
pojavljajo v biopolju. Potem iz 
svoje bogate baze podatkov, 
v kateri je več kot 50.000 
podatkov s področja medicine 
(mednarodna kvalifikacija 
bolezni ICD-10), homeopatije, 
akupunkture, Bachovih esenc, 
eteričnih olj, barvne terapije, 
kristalov, čaker, meridianov 
in podobno, poišče različne 
zdravilne informacije, ki lahko 
to neskladje popravijo. 

Robert Zupančič
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razložil Robert.  Quantec tako 
lahko pomaga pri hujšanju, pri 
opuščanju kajenja, pomaga lju-
dem, ki imajo problem s samoza-
vestjo, z nastopanjem in podobno, 
in sicer tako, da v vašo podzavest 
pošilja ustrezna sporočila oziro-
ma afirmacije. Mimogrede, zame 
je med drugim izbral nekaj misli 
Louise L. Hay.

Energijsko čiščenje podza-
vesti. Na tej točki se mi je vse 
skupaj zazdelo bolj čaranje 
kot karkoli drugega, a 
me je Robert pri-
jazno spomnil, 
da govoriva o 
stvareh, ki 
se dogaja-
jo na rav-
ni energije, 
ne pa ma-
terije. Po-
dobno, če 
nekoliko po-
e n o s t av i m , 
kot  učinkuje-
jo homeopatska 
zdravila, Bachove 
esence, hipnoza. »Mis-
li, afirmacije so energija in 
quantec to frekvenco pošilja člo-
veku neposredno v podzavest, pri 
čemer zaobide kritični faktor ra-
zuma, ki nam po navadi onemo-
goča, da bi lahko spremembe do-
segli sami,« je pojasnjeval Robert.  
Da zares deluje, so mu potrdile 
ženske, ki so se trudile shujšati, 
pa so vedno znova zvečer popu-
stile pred napadi lakote, ko pa so 
bile »priklopljene« na quantec, je 
občutek lakote izginil in seveda 
so shujšale. Enako se dogaja z od-
visniki od kajenja ali s tistimi, ki 
se sami nikakor ne morejo otresti 
treme ali strahu pred javnim na-
stopanjem. 

Prav zato je quantec, v svetu jih 
je trenutno okoli 1500, pravi Ro-
bert, ena izmed prodirajočih ob-
lik pomoči v poslovnem svetu, na 
primer, v katerem lahko uspevajo 
le zares samozavestni in o svojih 
sposobnostih prepričani  ljudje. 

Prednost quanteca je, da lahko 
njegovo obsežno izvorno bazo po-
datkov oziroma informacij terapevt 

Do zdravja 
s kvantno fiziko 

dopolnjuje  s svojimi  afirmacijami, 
prirejenimi za posamične težave. 

Brez škodljivih učinkov. Toda 
to lahko prinaša tudi zlorabo, sem 
podvomila, a mi je Robert zatrdil, 
da te nevarnosti ni, saj človeko-
va podzavest teži k ravnovesju in 
zavrača škodljive afirmacije. Kar 
pomeni, da s quantecom ne more-
te nikomur škoditi. Pa tudi niko-
mur na skrivaj pomagati, če nima-
te njegovega privoljenja. 

»Tako kot bog tudi energi-
ja potrebuje vernike,« 

je povedal Robert. 
»Če ne dovoliš, 

narediš oko-
li sebe ščit 
in odbiješ 
qua nteco -
vo energi-
jo, tako kot 
pri drugih 
energijskih 

t e r a p i j a h , 
kjer je priso-

ten dejavnik 
p r e p r i č a n j a .« 

Zato terapija s quan-

Kvantni slovarček
¶Biopolje je fino polje, ki se ga doslej s fizikalnimi sredstvi 
še ni dalo izmeriti ali opisati. Povezano je z materijo živih 
bitij, na katere tudi vpliva. Vsak organizem ima svoje lastno in 
zaključeno biopolje, ki je hkrati povezano z drugimi biopolji ter 
biopoljem Zemlje.
¶Fotoni so kvanti energije, ki se premikajo s svetlobno 
hitrostjo. Sevana svetloba je pravzaprav sevanje fotonov, ki 
so skupni jezik vseh celic v biološkem sistemu in na poljubni 
razdalji še vedno ostanejo v medsebojnem stiku, zato so kot 
nosilci informacij zelo pomembni. 
¶Kvant je enota, delec energije.

tecom ni primerno darilo presene-
čenja, na primer, pa če bi še tako 
radi na koga pozitivno (ali negativ-
no) vplivali, lahko pa  nekomu de-
nimo podarite preventivno ener-
getsko analizo s quantecom.

Quantec je pravzaprav res čudo 
tehnike, kljub temu da je le stroj. 
To pomeni, da zazna energijsko 
motnjo, ne zna pa povedati, za ka-
tero bolezen gre. Po ajurvedi ima 
bolezen sedem faz razvoja, prve tri 
so na energijski ravni, šele na če-
trti jo lahko odkrije tudi medici-
na, toda takrat je na celični ravni 
že narejena škoda, zdravljenje pa 
zato težje ali celo prepozno. Quan-
tec, ki bolezen zazna na energijski 
ravni, bi bil zato lahko primerna 
podpora uradni medicini.

Posebnost quanteca je, da izbrani 
cilj »informira« v enakomernih časo-
vnih presledkih noč in dan, trajanje 
in intenzivnost pošiljanja terapevt-
ske energije, ki ju predpiše, pa sta pri 
vsakem posamezniku drugačna. Ni-
koli pa ne gre čez noč, saj se tudi psi-
hosomatski vzorci oziroma bolezni 
niso razvili čez noč.  

Quantec tako lahko 
pomaga pri hujšanju, pri 

opuščanju kajenja, pomaga 
ljudem, ki imajo problem s 

samozavestjo, z nastopanjem 
in podobno, in sicer tako, 

da v vašo podzavest 
pošilja ustrezna sporočila 

oziroma afirmacije.

19


