
П
онекад у животу пожелите пречицу, да се 
што пре ослободите проблема, бола, лоших 
односа, неких ваших интерних мука које се 
само нагомилавају а ви не знате како да их 
решите. Јер, познато вам је да нагомилава-

њем нерешених проблема само улазите у стање дисхар-
моније.  А свесни сте и чињенице да је здравље хармо-
нија, болест дисхармонија и да што пре морате нешто да 
учините за себе. 

    Једна једоставна техника вам може помоћи да 
постигнете баланс на свим пољима. Спиритуална уче-
ња хавајских Хуна стара су хиљадама година а онда су 
их открили и развили др Франк Кинслоу и др Ричард 
Бартлет. Квантна хармонизација је техника која подстиче 
тренутно самоисцељење путем чисте свесности и уз по-
моћ методе две тачке, а о њој смо причали са др Весном 
Даниловац,  терапеутом и оснивачем агенције „Спиритус 
мовенс“. 

- Квантна хармонизација је метода која је заснована на 
квантној физици и она подразумева иницирање квант-
них таласа из 'стања без мисли'. Представља спој старих 
спиритуалних источњачких учења (Методе 2 тачке) и 
западњачких знања савремених наука као што су квантна 
физика и психологија. Квантни таласи иницирају тренут-
не позитивне промене у свим областима живота. Управо 
се уз помоћ квантних таласа постојећи дисбаланс транс-
формише у баланс.

Како се улази у 'стање без мисли'? 
- Управо то учимо на обуци за квантну хармонизацији. 

Јер, када уђемо у стање без мисли, по аутоматизму се 
налазимо у стању чисте свесности и не мислимо ни на 
шта. Из ’стања’ без мисли се спонтано иницира актива-
ција квантних таласа који као такви делују на тело да 
га храмонизују и трансформишу. То су закони квантне 
физике и ова метода је научно доказана. Пошто је све у 
универзуму енергија, то значи да је и наше тело енергија. 

Др Весна Даниловац

Укоченост, јак физички бол, страх, несигурност, 
анксиозност... ови симптоми су знак да је 
нарушена равнотежа тела или ума. Управо 
се техником квантне хармонизације коригује 
поремећена фреквенција електромагнетних 
таласа и они прелазе из лоших у добре
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А енергија има своје две карактеристике – форму и фре-
квенцију. Када имамо неки симптом или болест то значи 
да је неки део нашег организма испао из своје нормалне 
фреквенције и ушао у неку другу фреквенцију која није 
добра. Добра фреквенција је здравље а лоша болест. Када 
радимо ову технику, радимо је уз помоћ две тачке. Те две 
тачке се зову тачка проблема и тачка решења. Повезујемо 
проблем и решење и квантни талас избалансира те две 
тачке. Нема додира, контакта и може да се ради на даљи-
ну. Важно је да знамо само како човек изгледа. 

Како се из 'стања без мисли' активирају кватни таласи?
- Иза свега што постоји, унутар свега, јесте енергија. Од 

ње је све добило коначан облик, сваки предмет око нас.  А 
иза његовог појавног облика су молекули, затим атоми, 
субатомске честице, па талас иза кога следи нулто поље а 
иза њега – безгранични простор, ширина у којој су ствари 
које чекају да добију форму. Такав простор и ширина 
јесу у сваком људском бићу па свако људско биће јесте 
чиста свесност. Чиста свесност јесте када се одмакнемо 
од емоција, мисли, ствари, када их само посматрамо као 
на неком екрану испред себе а оне нестају. Тад се јавља 
осећај свеопште повезаности и покрећу се кватни таласи 
и после долази до квантне трансформације. 

Шта је потребно да вам особа каже када дође код вас 
да уради квантну хармонизацију и реши свој проблем?

- Потребно је само да тачно дефинише свој проблем и 
да пусти тело да ради. Рецимо, уколико особа има про-
блем у левом колену, јак бол, потребно је да каже и де-
финише на скали од 1 до 10 колико је јак тај бол. Уколико 
пак, има емотивни проблем, осећа се тужно зато што га је 
рецимо оставила партнерка, потребно је да дефинише где 
се тај осећај туге налази у телу (рецимо у грудном кошу, 
у глави, око срца) и да га такође одреди по интензитету 
на скали од 1 до 10. То је информација која је мени као 
терапеуту потребна и ја два прста (где су проблем и реше-
ње) не стављам никада на болно место и не дотичем особу. 
Али са Методом два прста и уз помоћ 'стања без мисли' 
крећем да храмонизујем. Онда особа може да се опусти у 
седећем или лежећем положају и да пусти тело да ради. 
Због тога што се у моменту добијања квантних 
таласа може догодити, уколико је тело у великом 
дисбалансу, да дође до неких реакција и трзаја тела 
потребно је да особа седи или лежи. Поред опушта-
јућег осећаја јављају се и сензације у различитим 
деловима тела, покрети тела који настају управо 
због балансирања. И увек се постиже промена која 
је најбоља за ту особу. Квантни таласи могу да иду 
одавде до Америке, а ова метода се може радити и са 
кућним љубимцима. Наши прсти су уствари антене 
и ми пратимо шта се дешава са особом. Можда зву-
чи нелогично али ја сам сада, када причам са вама у 
стању чисте свесности и немам мисли. 

Када можемо да кажемо да се налазимо у стању 
чисте свесности?

- Стање чисте свесности није исто што и свест. То 
је онај ниво, она црна рупа из које је све настало, 
оно што се зове нулта линија у квантној физици. 
Управо из тог стања радимо са одређеном намером 
да се наше тело хармонизује и трансформише уз по-
моћ квантних таласа у оно што желимо. Давид Бохм, 
један од најцењенијих теоретичара физике свог вре-
мена је дошао до открића 'безграничне рупе'. Ово не 

треба мешати са нултим пољем које је слабо енергетско 
стање објекта. Стање које Бохм објашњава нема енергију. 
Јасно наведено ово поље садржи 'ствари' које чекају да 
добију форму или постану енергија. Најосновнија форма 
је талас. Тачно пре таласа и тачно после чисте свести у 
хијерархији стварања, наћи ћете нулто поље. 

Људско тело представља енергију, све око нас је 
енергија – људи све више причају о томе и понављају ту 
чињеницу али као да се не баве собом?

- Људско тело је кондензована енергија која се кре-
ће великом брзином и на различитим фреквенцијама. 
Уколико дође до поремећаја тих фреквенција настаје 
дисбаланс енергије и то се манифестује кроз појаву 
различитих симптома: укоченост, јак физички бол, страх, 
несигурност, анксиозност...ови симптоми су знак да је 
нарушена равнотежа тела или ума. Управо се техником 
квантне хармонизације коригује поремећена фреквенција 
електромагнетних таласа и они прелазе из лоших у добре. 
Психофизичко стање особе се поправља и она улази у 
хармонију. Како? Тако што, ако бисмо хтели биолошки да 
објаснимо ову методу, треба да разумемо да у моменту 
добијања квантних таласа које шаље терапеут, нервни 
систем спонтано улази у једно стање у коме се руше старе 
и стварају нове неуронске везе. Квантни таласи су ти који 
иду тамо где је телу најпотребније а позитивне промене 
се дешавају у најсуптилнијем и најмањем нивоу – кванту-
му. Ефекти су брзи, видљиви и мерљиви а третман траје од 
20 до 40 минута. 

Где се и када примењује квантна хармонизација?
- У случајевима када дође до дисбаланса ума, емоција, 

тела, у жељи да се отклоне болови, емоционална неста-
билност, незадовољство послом, финансијама, партнер-
ском везом, уколико желите да решите проблем продаје 
или куповине стана, уколико имате неке блокаде, желите 
да напредујете у послу... Оно што је добро јесте да свако 
може да научи технику квантне храмонизације и да себи 
и себи другима помогне. За то није неопходно никакво 
претходно предзнање а веома је корисно. �


