Informacje o produkcie
Utworzono 18-07-2018

MEDIUM (bezpłatny)
Cena : 0,00 zł
Producent : DH Komputery
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

POBIERZ PROGRAM MEDIUM FREE

- gdy jesteś zrelaksowany..;))
- gdy jesteś zestresowany...
- gdy jesteś wściekły ....

Spis treści:
Żaden kit, czyli trochę fizyki !
Jak to działa ?
Dlaczego warto ?
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POBIERZ PROGRAM MEDIUM FREE
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a dowiesz się kiedy masz największą siłe przebicia i kiedy masz szanse wywalczyć podwyżkę, dobry kontrakt, czy uwieść panienkę (faceta) .... ;)) - KRÓTKO:
....kiedy masz największy wpływ na otoczenie i kiedy uda Ci się zrealizować plan !
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Sprawdź swoje możliwości z pomocą programu komputerowego MEDIUM:
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Żaden kit, czyli trochę fizyki !
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Patrzysz na siebie w lustrze... ale przecież ty to nie tylko: osoba... Na niższym poziomie jesteś zbudowany z kawałków mięsa, poziom niżej to atomy, a jeszcze niżej to poziom którym zajmuje się
fizyka kwantowa.....
Na poziomie kwantów nie różnisz się specjalnie od swojego komputera !
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Z punktu fizyki kwantowej ( dużym skrócie) nie ma nic poza przestrzenią wypełniona falami, albo prościej energią. Wypełniająca przestrzeń, zmieniająca się tworzy materie - o czym wie każdy uczeń (E=mc (kwadrat) ). Z tej
materii (via atomy, cząsteczki .... ) zbudowani jesteśmy my i komputery. Wszystko to spaja pewien system "organizacyjny" powodujący, że widzimy sens i w tym co sami myślimy i w tym co wygeneruje komputer...
Fakt, że człowiek nie posiada wystarczającej ilości energii - czy też nie każdy potrafi ją wykorzystać - i przesuwać przedmioty nie oznacza, że nie ma wpływu na procesy nie wymagające wielkiej energii.
Przesunąć bowiem krzesło na poziomie ciężkiej materii, a wytworzyć trochę energii na poziomie kwantów to jak przesunąć słonia , lub strzepnąć mrówkę.
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Jak to działa ?

DO GÓRY

To działa !
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Komputer generuje losowo liczby - zera i jedynki. Przy pewnej - znaczącej liczbie, z uwzględnieniem pewnego statystycznego marginesu - ich liczby powinny być zblizone.
Okazuje się, że niektóre osoby (wbrew pozorom większość) w pewnych sytuacjach ZNACZĄCO ZMIENIAJĄ PROPORCJE generowanych liczb. !
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Metody są dwie:
●

Użytkownik STARA się wpłynąć na zmianę proporcji w generowanych zestawach liczb

●

Użytkownik NIESTARA się wpłynąć na zmianę proporcji w generowanych zestawach liczb - myśląc Np o czymś przyjemny, wpatrując się bez sensu w okno itd.

W efekcie otrzymujemy wynik, który jest powtarzalny w analogicznej systuacji.
Teraz już będziesz wiedział kiedy MASZ NAJWIĘKSZY WPŁYW NA OTOCZENIE !
DO GÓRY
Dlaczego warto ?
●

Nie oszukujmy się - to że czegoś nie rozumiemy - nie znaczy że tego nie ma !. Jedni rodzą się bogaci i szczęśliwi, inni biedni i na dodatek brzydcy. Jednym los zsyła konfitury, inni harują i nić z tego nie mają !

●

Są wiec w świecie pewne zasady, których pojąc nie sposób, ale czemu z nich NIE SKORZYSTAĆ !.

●

Być może odkryjesz, że w sytuacji gdy myślisz o słonecznej plaży masz największą siłę przebicia ! Idź wtedy i bez ceregieli proś szefa o podwyżkę, walcz z urzędnikiem, czy spodziewaj się dobrego finału randki !

POBIERZ PROGRAM MEDIUM FREE

Model: jedno stan.

