
Melhor inovação 2010 no setor do progresso da saúde

QUANTEC ganha a medalha de ouro

O dia 16 de Maio QUANTEC® ganho como "Sistema de biocomunicação instrumental" entre
vários competidores a medalha de ouro à melhor inovação no setor do progresso da saúde.

®

Este premio foi concedido com motivo do 2º "Salão
Internacional de autores para a inovação" celebrado na
península de Criméia. O júri era composto por cientistas
de universidades russas e ucranianas e contava com
participantes de ministérios e institutos privados.

1. O presidente do júri internacional que concedeu o premio:

Academia russa das ciências naturais

2. A presidenta da comissão de distinção:

Presidenta da Academia de ciências e formação noosférica

3. O presidente do 2º Salão Internacional de autores para a

inovação:

Academia de ciências e formação noosférica

• Academia russa das ciências naturais

• Ministério de educação e ciência da Ucrânia

• Academia de ciências e formação noosférica

• Instituto de tecnologias inovadoras e nova formação, Kiev

• Universidade Nacional de Charkovia "Karasina", Ucrânia

• Universidade estatal pedagógica "Skovoroduj“

• Academia de formação nacional da República do Cazaquistão

"Altujnsarina“

• Academia das ciências de Criméia

• Instituto de pensamento integral, Odessa

• Centro Wernadskij, Charkov

• Centro para o desenvolvimento intelectual “EIDOS”,

Sewastopol

• Fundo por a paz internacional

hajam recebido tantos honores de um júri tão importante.

Esta distinção foi precedida por ensaios realizados a pacientes em

Moscou e Odessa, cuja avaliação documentou claramente o

potencial de QUANTEC no progresso da saúde. Estes ensaios

convenceram tanto pelo diagnostico preciso e causal como pela

avaliação psicossomática (ExpertScan ) e os resultados da

terapia.

Profesor Dr. med. B. A. Astafev

Profesora Dr. psych. N.W. Masolva

Dr. phil. W. B. Ivanov

Membros

®

®

Tema

O júri também ficou impressionado com a forma na que QUAN-

TEC levou à pratica os novos conhecimentos da física quântica.

Também pôde constatar a utilidade pratica graças ao fácil manejo.

Não é casualidade que QUANTEC haja recebido esta homena-

gem em Europa Oriental.

Há décadas, a Rússia é a líder mundial no campo da

biocomunicação e das tecnologias de consciência. A aplicação na

cosmonáutica para supervisionar a saúde e também o tratamento

dos astronautas no espaço foi conhecida na sociedade ocidental

após a queda da cortina de ferro. Ter ganhado justamente ali uma

medalha de ouro nos faz sentirmos especialmente orgulhosos já

que a homenagem provém de uma entidade muito competente.

Atualmente QUANTEC também está no banco de ensaios dos

cientistas ocidentais, onde obtém seus primeiros sucessos;

informaremos isso aqui assim se publiquem os resultados destes

ensaios.
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