
Podem orar os computadores?

A Clínica da Universidade de Freiburg realiza um estudo piloto
com QUANTEC
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Em nosso site temos publicado artigos sobre o tema da cura à distância que vêm
sendo realizados por universidades de renome para ver se a oração pode
influenciar positivamente o curso da doença. Os três estudos publicados por
nós foram capazes de documentar que nos pacientes que receberam orações
mostraram melhoras estatisticamente significativas em relação ao grupo de
controle.

Desde há vários anos podemos ver nas
consultas de nossos clientes que esses
processos de consciência também
podem ser instrumentado com QUAN-
TEC , houvemos acedido à proposta do
Professor Walach e do Dr. Schneider
(Instituto de Medicina Ambiental e
Hig iene Hospi ta lar da Cl ín ica
Universitária de Freiburg) para fazer um
estudo cujo objetivo era verificar se
nossas observações empír icas
poderiam ser reforçadas através de
estudos científicos.

No início, parecia que o projeto seria um
fracasso, já que um comitê de ética
deveria decidir se o método a estudar
cumpriria com os princípios éticos ou
não. Depois de receber uma resposta
positiva rapidamente se ofereceram
trinta e quatro associados do Instituto de
Medicina Ambiental e Higiene Hospita-
lar para realizar o estudo com QUAN-
TEC . Título do estudo: Os computado-
res podem orar?

O Sr. Buengner recebeu da Clínica de
Freiburg envelopes anônimos com as
declarações de todos os participantes,
sob a forma de desejo para as áreas de
saúde física, saúde mental, ambiente
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O procedimento...

profissional e social, bem como as
fotografias correspondentes como
arquivos digitais. Os participantes foram
divididos aleatoriamente em dois
grupos utilizando o método duplo-cego
e foram ondulados consecutivamente
com QUANTEC durante três meses.
Antes e depois do tratamento realiza-
ram-se perguntas sobre o estado de
saúde atual, as expectativas e a
importância dos desejos.

Desde nosso ponto de vista, o mais
notável deste estudo não é o resultado,
que esclarece os efeitos psicológicos de
um tratamento com QUANTEC , mas o
fato de que pela primeira vez uma
clínica da universidade tem crido
importante a realização de um estudo
com um aparelho como QUANTEC . A
análise preliminar dos resultados foi
muito significativa, mas a análise
secundária era significativa para os
participantes das áreas psique e
energia, que no ponto do estado de
saúde haviam indicado “não muito bem”
ou mesmo “mal”.

“Estes testes mostraram que o estado
geral melhorou claramente (t (9) = 3,28,

®

®

®

O resultado

O estudo afirma que:

P = .005) e para a metade tinha
melhorado de “não muito bem” a “bem”
Quanto aos diferentes humores os
participantes relataram estar menos
nervoso (t (9) = -1,96, P = .04), ter mais
energia (t (9) = 2,28, P = .024) e estar
menos cansados (t (9) = 3,25, P = .005).
Este grupo também relatou que, em
média, tinham cumprido um desejo
(área do corpo: (t (9) = 2,88, p = .009);
área da psique (t (9) = 3,86, p = .002);
área social: (t (9) = 4,07, p = .002); área
profissional: (t (9) = 3,0, p = .008).

Os resultados para as variáveis “calmo
e sereno” mostraram ser muito significa-
tivos (F (1,32) = 5,3, p = .028) e “enérgi-
co” (F (1,32) = 6,06, p = .019) e marginal-
mente significante para “esgotado” (F
(1,32) = 4,07, P = ,052).

Como um todo, os resultados deste
estudo não podem ser citados como
prova de que QUANTEC® funciona,
devido ao pequeno número de partici-
pantes, o alto nível de seleção deles e à
falta de significância estatística da
análise primária.

O resultado tem despertado a curiosida-
de da Universidade de Freiburg, de
forma que eles tenham proposto realizar
um estudo mais profundo de um
tamanho maior.

E:

Mas há uma coisa que sim se
pode dizer:

Peter von Buengner

Investiga o uso de diodos com ruído
branco no campo da radiônica e as
tecnologias do conhecimento e é o
inventor do dispositivo QUANTEC . Ele
escreveu o livro “Física e tempo de
sonho” sobre as relações entre a física
moderna e terapias naturais
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Más información:

QUANTEC GmbH

Tel +49-(0)8104-629088

Fax +49-(0)8104-629087

info@quantec.eu

www.quantec.eu
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Bio-comunicação instrumental


