
Novost v svetu strukturiranja, 
magnetiziranja in informira-
nja vode je Flaška Uniq, ki so 

jo ustvarili v gorenjskem podjetju Fla-
ška pod vodstvom Maksa Vrečka. V 
Flaškah, iz katerih pijejo vodo že v še-
stindvajsetih državah, so splošne in-
formacije, ki obogatijo vodo tako, da 
dobrodejno vpliva na ljudi, živali in ra-
stline. Flaška Uniq pa je steklenica, pri-
lagojena posamezniku, njegovim že-
ljam in potrebam.
Čemu Flaška Uniq?

Kot že njeno ime pove, gre za edin-
stvenost, za Flaško z osebno vibracijo, ki 
je narejena za vsakega človeka posebej.
Kako zajamete osebno 
vibracijo in kakšna je ta 
vibracija?

Analizo delamo s sis-
temom Quantec. To je 
računalniško podprt sis-
tem na podlagi radio-
nike. Potrebujemo foto-
grafijo osebe z nevtral-
nim ozadjem, ime in pri-
imek, rojstni datum in 
želeno področje, na ka-
terega naj usmerimo de-
lovanje. Možno je izbrati 
področje za splošno dob-
ro počutje, lahko pa tudi 
neposredno za podro-
čje zdravja, osebnih od-
nosov, poslovni uspeh, 
športni rezultat. Ko v 
Quantec vnesemo ustre-
zne podatke, se ta na da-
ljavo poveže z biopoljem 
te osebe.

Nam o tem lahko poveste kaj več?
Quantec deluje prek morfičnih polj, 

izraz je vpeljal znanstvenik Rupert Shel-
drake, čeprav se je s tem področjem 
ukvarjal že Carl Gustav Jung. Vsak po-
sameznik ima svoje morfično polje, dru-
žinski člani tvorijo morfično polje druži-
ne, vaščani morfično polje neke krajevne 
skupnosti, in tako naprej do morfičnega 

polja denimo Gorenjske, Slovenije, Evro-
pe … Razlik na snovni ravni ne vidimo, 
so pa na podzavestni. Zaradi tega zapi-
sa imamo Gorenjci popolnoma drugačno 
miselnost kot na primer Štajerci.

Iz morfičnega polja vsakega posame-
znika Quantec črpa podatke za analizo, 
potem pa na podlagi lastne knjižnice in-
formacij predlaga ustrezne vibracije. Te 
sestavljajo osebni vibracijski program za 
posameznika, ki ga podpira pri dosegi 
njegovih ciljev. Quantec ima široko bazo 
podatkov in uporablja vibracije s področ-
ja homeopatije, Bachovih esenc, zdravil-
nih rastlin, mineralov, čaker, glasbe …
Lahko hkrati izberemo več področij?

To je možno, vendar se 
s tem razprši cilj. Najbolje 
se je osredotočiti le na po-
dročje, ki je za tisto obdob-
je za nas najpomembnejše.
Koliko vode naj spijemo 
iz Flaške Uniq?

Priporočen dnevni od-
merek je ena Flaška vode 
z osebno vibracijo, ne gle-
de na velikost Flaške, saj je 
učinek vode na nas bistve-
no močnejši kot pri vodi 
iz običajne Flaške. Učinek 
je podoben kot pri home-
opatiji, deluje že majhen 
odmerek učinkovine.
Kako deluje Flaška Uniq?

Na dveh ravneh vpli-
vamo na to, da se želene 
spremembe dogajajo na 
globlji ravni in veliko hit-
reje. To je v današnjem 
svetu zelo pomembno.

Steklenica z osebno vibracijo

Flaška Uniq
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Flaška Uniq je edinstvena 
po tem, da je steklo 

programirano z osebno 
vibracijo uporabnika.

Maks Vrečko s Flaško Uniq
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Flaška Uniq

Na snovni ravni deluje 
tako, da vodo z osebno vibra-
cijo pijemo. Obenem sistem 
Quantec pošilja enake vibra-
cije v morfično polje. Koncept 
je praktičen, saj Quantec delu-
je štiriindvajset ur na dan, ne 
glede na to, kaj počnemo in 
kje smo. Vodo pa tako ali tako 
moramo piti, zato vse skupaj 
ni dodatna obremenitev v živ-
ljenju.
V čem je razlika med Flaško 
Uniq in običajno Flaško?

Najpomembneje je, da je 
steklo programirano z oseb-
no vibracijo uporabnika. Po-
leg tega so na steklenici vgra-
virani naročnikovo ime in pri-
imek ter njegovi rojstni podat-
ki. »Oblekca« Flaške Uniq je 
naravni material pluta, na ka-
terem je znak, ki predstavlja 
duhovno komponento. Torej 
na več ravneh komuniciramo 
z vodo, tako da kombiniramo 
različne med seboj dopolnju-
joče se tehnike.
Kako zaznamo delovanje 
Flaške Uniq? Kaj lahko od nje 
pričakujemo?

Ker Flaška Uniq deluje na 
dveh ravneh, lahko tudi pozi-
tivne spremembe obravnava-
mo z dveh zornih kotov.

Pitje vode je ena najpo-
membnejših dejavnosti, saj 
so z vodo povezani vsi pro-
cesi v našem telesu. V sodob-
nem življenju je pitje vode av-

tomatizirano dejanje, čeprav 
je pomembnejše kot denimo 
zavezovanje vezalk. S Flaško 
Uniq pitje vode ozavestimo 
in mu damo ustrezno pozor-
nost. Ker iz Flaške Uniq pije-
mo vodo, ki je pripravljena 
posebej za nas, bi lahko dejali, 
da je ta voda naš eliksir.

Quantec s pošiljanjem vi-
bracij hkrati pozitivno vpli-
va na naše morfično polje. 
Čas materializacije spremem-
be je različen. Po mojih izkuš-
njah – Quantec uporabljam že 
sedem let – se pri mlajših lju-
deh ali manjših težavah lah-
ko zgodi že po enem ali dveh 
mesecih, večji izzivi se rešuje-
jo dlje časa.

Koncept Flaške Uniq upo-
števa hermetično načelo »Ka-
kor zgoraj, tako spodaj; kakor 
spodaj, tako zgoraj«, saj zgolj 
z delovanjem na obeh ravneh 
lahko dosežemo trajne po-
zitivne spremembe v našem 
življenju. Seveda Flaška Uniq 
ničesar ne bo naredila names-
to nas. Kot stalna tiha prijate-
ljica pa nas bo spremljala na 
naši poti in nas z vsakim po-
žirkom vode podpirala v na-
ših prizadevanjih.

Koliko časa traja podpora 
s Quantecom?

V osnovni paket je vklju-
čena Flaška Uniq in šest me-
secev pošiljanja osebnega vi-
bracijskega programa preko 
Quanteca. Cena paketa je 151 
evrov. Po šestih mesecih je se-
veda program možno podalj-
šati. Za vsakih nadaljnjih šest 
mesecev podaljšanja je cena 
60 evrov.

 Tatjana Svete 

Priporočen dnevni 
odmerek je ena 

Flaška vode z osebno 
vibracijo. Za nakup zlata je pri-

meren vsak čas. Naj 
bo na vidiku nova 

gospodarska kriza ali ne. 
Da bo odločitev lažja, po-
vejmo, da ga je odslej mož-
no kupiti že od 0,1 grama, 
torej že za nekaj evrov.

To omogoča nemško 
podjetje Karatbars Interna-
tional iz Stuttgarta, ki je edi-
no na svetu specializirano za 
prodajo zlata majhnih vred-
nosti, da je to dosegljivo tudi 
ljudem z najnižjimi dohod-
ki. Podružnice ima v Duba-
ju, Singapurju in Ljubljani. 
Njihove osnovne gramature 
zlata so 1 gram, 2,5 grama in 
5 gramov.

Zakaj bi sploh kupovali 
zlato?

Tisti, ki kontrolirajo de-
nar, to so banke, imajo oblast 
nad svetom. Tisti, ki ima-
jo zlato, pa so na to odpor-
ni. Vsak bi zato moral kupi-
ti nekaj zlata, vsak mesec, da 
se zavaruje pred inflacijo, ki 
je orodje bank za manipula-
cijo z denarjem in ljudmi, in 
da postane finančno neodvi-
sen.

Karatbars bo še letos uve-
del nov plačilni sistem, ki bo 
neodvisen od bank in držav. 
Ne bo temeljil na valuti, tem-
več na bankovcem podobnih 
certifikatih, ki imajo vdelano 
pravo zlato 0,1, 0,2, 0,4 ali 0,6 
grama. Imenujejo se cashgol-
di in jih je že možno kupiti.

Zlato najmanjših enot je 
tudi edino in najboljše za-
varovanje, če se nam v živ-
ljenju zgodi kaj nepredvidlji-
vega. Je tudi edini in najbolj-
ši način zavarovanja vred-
nosti, ko vse drugo propade, 
saj zlato vedno ohrani svojo 
vrednost. Denarju pa vred-
nost vsako leto pade za ne-
kaj odstotkov in z enako 
vsoto denarja čez eno leto 
ne moremo več kupiti enake 
storitve oziroma iste količine 
izdelkov. En grama zlata pa 
pred tisoč leti, sto leti ali se-
daj vedno kupi enako vred-
nost.

Če hočete del svojih pri-
hrankov, prihodkov, premo-
ženja redno pretapljati v zla-
to, pokličite za več informa-
cij sodelavca Misterijev Gvi-
da na 031/732 962. Pojasnil 
vam bo, kako lahko pridete 
do zlata po najnižji ceni ali 
celo brezplačno.

Zase, za svoje otroke in 
vnuke pa lahko kupite paket 
Premium ali Premium Pro-
fessional, ki vam zagotavlja 
doživljenjsko mesečno ude-
ležbo na dobičku od proda-
je cashgolda po vsem svetu. 
Paket se prenaša na vaše po-
tomce. O tem se lahko pouči-
te v članku »Dohodek, ki se 
opira na zlato« v Misterijih, 
avgust 2016, ki je dostopen 
v spletni čitalnici na Miste-
riji.si.

 A. Š. 

Pripravlja se »zlati« plačilni sistem!

Neodvisni od bank

ZLATO NA ZLATO


