
 
 QFT™المدعومة بـ  – MEZCUA CHI PENDANT 3Aاألسئلة المتكررة: قالدة الطاقة 

 

 ؟QFT™ المدعومة بـ – Amezcua Chi Pendant 3 الطاقة قالدة وظيفة هي ما .1

في بلورة وتعزيز وموزانة نظام الطاقة الفطري للجسم  QFT™المدعومة بـ  – Amezcua Chi Pendant 3تتمثل وظيفة قالدة الطاقة 

أو "المجال الحيوي" بشكل طبيعي، مما يمكنه من أداء وظيفته بمزيد من الفعالية.  ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدم تجربة أفضل الوظائف 

اء العقلي والبدني المعزز والمستوى المعيشي واإلمكانيات، بما في ذلك الشعور بالسعادة المعززة ومعدٍل عال من المقاومة لإلجهاد واألد

 األكثر جودة. 

 ما المقصود بمصطلح "المجال الحيوي"؟ .2

( مصطلح "المجال الحيوي" لوصف مجموعة NIH) ،US National Institutes of Healthتستخدم معاهد الصحة الوطنية األمريكية 

 خطى نطاق الجسم المادي محدثًا تغيًرا في مستوى صحة وعافية األشخاص. متزايدة من األبحاث التي تتناول مجاالً جديدًا يتغلل ويت

 من أن يأتى مصطلح المجال الحيوي؟ .3

(، فإن جميع Field Based Theory and Technologiesوفقًا للعديد من العلماء البارزين في النظرية والتقنيات القائمة على المجال )

ا المواد الفيزيائية لها نظير لمجال غير هرتزي مترافق وهو بمثابة "التوجيه الرئيسي" الذي يؤثر على الخصائص الفيزيائية والسلوك.  وفقً 

من  هللكثيرين، يبدأ ذلك بالهيدروجين ويستمر في التوسع خالل جميع عناصر الجدول الدوري ويصبح أكثر تعقيدًا في كل حالة.  بيد أن

شري لبالمهم إدراك أن هذا هو نظير المجال المرافق، والذي يعد األساس الرئيسي للتأثير أو "إدارة" المادة الفيزيائية.  إن المجال الحيوي ا

 هو مصطلح يُستخدم لوصف التجمع اإلجمالي لهذه المجاالت الذي يؤثر على جميع خاليا الجسم ومن ثم الجسد بأكمله.    

 مجال الحيوي مهًما للصحة والسعادة؟لماذا يعد ال .4

 مواجهة ىعل الجسم قدرة أساسي بشكل ويعزز الحيوي المجال يدعم العلماء، من العديد إلى باإلضافة األمريكية الوطنية الصحة لمعاهد وفقًا

 البدنية والعقلية. ذلك في بما الجسم حاالت من للعديد مثالية إدارة عنه ينتج مما الضغط، عوامل

  ؟Amezcua Chi Pendant 3 في قالدة الطاقة QFT™ما هي آلية عمل  .5

. فهي تعزز وتقوي Amezcua Chi Pendant 3 تردد داعم للحياة في قالدة الطاقة 100 في توليد ما يزيد عن QFT™ تتمثل آلية عمل

 المجال الحيوي لتتشابه في ذلك مع األطعمة الداعمة للحياة التي تقوي الجهاز المناعي.

 ؟  Amezcua Chi Pendant 3في قالدة الطاقة  QFT™ما هي أساسيات  .6

نتيجة عمليات التسجيل التي تحدد الترددات الداعمة للحياة األساسية ومن ثم  Amezcua Chi Pendant 3في قالدة الطاقة  QFT™تعد 

 عالم األحياء. وكمثل الكائنات الحية، فنحن نتألف تحويلها واستخدامها.  وهي توجد في جميع األماكن الطبيعية، حيث تشكل الترددات نسيج

ا للحياة المثلى. عندما تتداخل ضغوط الحياة العصرية الدائمة مع العالقة بين   َ جالنا مأيًضا من ترددات معينة داعمة للحياة التي تُشكل أساًس

التي تبلور هذه العالقة الفطرية وتعيد  – QFT™وتعد  الحيوي وحياتنا، فإننا نفقد الفعالية والحيوية ومستوى المعيشة الجيد بشكل عام. 

 ضرورية للغاية لتحقيق الشفاء الفطري واإلبداع والوصول إلى القدرات القصوى. –تأسيسها وتعزيزها 

 ؟ Amezcua Chi Pendant 3 ما الذي من المفترض أن أشعر به أثناء ارتدائي لقالدة الطاقة .7

نظًرا الختالف الناس في الصفات، لن يشعر المستخدمين للقالدة بذات النتائج.  ورغم ذلك، تتضمن الفوائد الواردة إلينا، طاقة متزايدة 

وتركيز وقدرة على التحمل بقدر أكثر مما هو معتاد ، أحساسيس متطورة، وتوزان عاطفي ومرونة عالية، واستعادة االتزان بشكل أسرع 

وط، والقدرة المتزايدة على مواجهة العديد من الضغوط الشخصية والبيئية وإدراتها على نحو أفضل، والشعور بهدوء مع وجود الضغ

لى عداخلي أعمق، والشعور العام بالسعادة ومستوى المعيشة المعزز.  باإلضافة إلى المزايا الشائعة وهي األداء الرياضي والقدرة المتزايدة 

 يات البدنية والعقلية على حد سواء. التحمل، على جميع المستو

 

 



 
  على الجسم البشري؟ Amezcua Chi Pendant 3 في قالدة الطاقة QFT™ كيف تؤثر .8

على أنها "ظاهرة متوافقة تبدأ فيها الذبذبات في ترديد الرنين  Amezcua Chi Pendant 3في  QFT™يمكن تعريف آلية عمل 

مع  Amezcua Chi Pendant 3في قالدة الطاقة  QFT™باالنسجام مع ذبذبات أخرى مشابهة أو ذات جودة مماثلة". في حالة تفاعل 

عيشة على جميع المستويات.  وتعد هذه تردد داعم لتحسين جودة مستوى الم 100المجاالت الحيوية البشرية، فإنها تولد ما يزيد عن 

من الذكاء الفطري ألقصى  Amezcua Chi Pendant 3الترددات جزًءا من أساس المجال الحيوي بالفعل، وبالتالي، تعزز قالدة الطاقة 

 درجة ممكنة وتعززه بطريقة فعالة.

عليها  Amezcua Chi Pendant 3 طاقةفي قالدة ال QFT™ إذا تطلبت أجزاء الجسم المختلفة ترددات مختلفة، كيف تعمل .9

 جميعًا؟

تردد داعم للحياة تشكل "حجر األساس" للمجال  100ما يزيد عن  Amezcua Chi Pendant 3في قالدة الطاقة  QFT™تحتوي 

 الحيوي البشري.

المنتجات عن العالجات المغناطيسية أو غيرها من  Amezcua Chi Pendant 3 في قالدة الطاقة QFT™ ما وجه اختالف .10

  التي تدعي إمكانية تعزيز الطاقة؟

يعمل على دعم الذكاء الفطري للجسم عند أعلى  Amezcua Chi Pendant 3في قالدة الطاقة  QFT™تضمن عملياتنا المسجلة أن كل 

خر ال أنه ال يوجد أي منتج آالمستويات األساسية والرئيسية له. رغم أن المنتجات األخرى تعد أكثر تحديدًا مثل، العالجات المغناطيسية، إ

 على حد علمنا يعمل على العالقة بين التأثير األساسي للمجال الحيوي والجسم.  
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