
AEGEA – linki do nagrań i maile promocyjne 

 

Wideo Promocyjne: https://vimeo.com/291501729 

Hasło: aegea 

Ważne info i opinie użytkowników na webinarach z gośćmi z Ameryki 

Spotkanie 1 [19:36] - https://vimeo.com/292564296/a860ebb8ee 
Spotkanie 2 [40:37] - https://vimeo.com/292564835/6025eded0e 
Spotkanie 3 [30:16] - https://vimeo.com/292569052/fe44f7e198 
Spotkanie 4 [27:12] - https://vimeo.com/292718811/d335bce0a5     CEO Jeff Cohen 
 

Testymonial 1: https://vimeo.com/291506236           8 minut 

Testymonial 2: https://vimeo.com/291500632         4 minuty 

Haslo: aegea 

Tu masz nagranie audio na mp3 z pierwszego webinaru 

2018-09-24-AEGEA-spotkanie-inaugurujace.mp3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Poniżej masz linki do nagran na YouTube – nie znając angielskiego możesz tu coś podglądnąć 

Demonstracja Quantum Card  https://youtu.be/Y3fzXx6Drvw     4.40 

Demo testu siły za pomocą Quantum Energy Spray   https://youtu.be/eQS4GIwcrGc     3.30 

Demo Quantum Card i wyjaśnienia  https://youtu.be/YaDn98wV9Vk   

O AEGEA, produktach, zarabianiu https://youtu.be/jsQGHsrgO_c 2.55 firmówka 

Reklamówka AEGEA QRT   https://youtu.be/xpdyTIBGojA  

Webinar prezentacja angielska https://youtu.be/urq8lxxA33I  20.00  

Używanie produktów Quantum   https://youtu.be/pyD-hcN_1ew 6.10 w związku z elektroniką 

Trening – szkolenie   https://youtu.be/LXDhe1bQSxY 32.30 nawilżacz 

Trening – szkolenie z fizykiem https://youtu.be/MRYaKvYstac 44.40   

7 kroków do sukcesu   https://youtu.be/tka9C-tzti4  5.50   

Testimonials    https://youtu.be/xmCmEf6-uTc    

     https://youtu.be/ZId5PhP9dF0  5.20 lekarka 

Poniżej znajdziesz dwa webinary po angielsku.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZyDz0DK-AK0  47.20 
Jak chcesz możesz od razu przewinąć do 12 minuty i wysłuchać testimoniali lub możesz 
wysłuchać całość od początku razem z biznesową prezentacją;  
https://www.youtube.com/watch?v=fcGf3_6R2B8&feature=youtu.be  
Zobacz koniecznie. 16 minuta jest wypowiedź lekarza, Dr Grotha. Możesz albo przewinąć 
albo wysłuchać całość z omówieniem biznesu. 

https://vimeo.com/291501729
https://vimeo.com/292564296/a860ebb8ee
https://vimeo.com/292564835/6025eded0e
https://vimeo.com/292569052/fe44f7e198
https://vimeo.com/292718811/d335bce0a5
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2V0YWxsLnBsL2dldGVtYWlsL2wucGhwP2lkPTU4MjEzJm1pZD03ODI0OSZ0eXBlPTEmc3ViaWQ9MTI0NjgwMjUmdGl0bGVpZD0mbD1hSFIwY0hNNkx5OTJhVzFsYnk1amIyMHZNamt4TlRBMk1qTTJ8TjJFMFltUTVZbU5rT1RFd1lURmpPV0V4TmpBd1ltTXhPRFkzWWpaa1pUTkFaMlYwWVd4c0xuQnNmRTF2Yml3Z01TQlBZM1FnTWpBeE9DQXlNVG95T0Rvd055QXJNREl3TUh4aWFYcDFaSEJBWjIxaGFXd3VZMjl0ZkRFdVoyVjBZV3hzTG5OdGRIQjhjbVZrWjNKcFpERT0%3D
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2V0YWxsLnBsL2dldGVtYWlsL2wucGhwP2lkPTU4MjEzJm1pZD03ODI0OSZ0eXBlPTEmc3ViaWQ9MTI0NjgwMjUmdGl0bGVpZD0mbD1hSFIwY0hNNkx5OTJhVzFsYnk1amIyMHZNamt4TlRBd05qTXl8TjJFMFltUTVZbU5rT1RFd1lURmpPV0V4TmpBd1ltTXhPRFkzWWpaa1pUTkFaMlYwWVd4c0xuQnNmRTF2Yml3Z01TQlBZM1FnTWpBeE9DQXlNVG95T0Rvd055QXJNREl3TUh4aWFYcDFaSEJBWjIxaGFXd3VZMjl0ZkRFdVoyVjBZV3hzTG5OdGRIQjhjbVZrWjNKcFpERT0%3D
https://drive.google.com/file/d/1KECeJnjrMI9CO6wPxvgWMFMS_cq-GdFd/view?usp=sharing_eil&ts=5ba95c6d
https://youtu.be/Y3fzXx6Drvw
https://youtu.be/eQS4GIwcrGc
https://youtu.be/YaDn98wV9Vk
https://youtu.be/jsQGHsrgO_c
https://youtu.be/xpdyTIBGojA
https://youtu.be/urq8lxxA33I
https://youtu.be/pyD-hcN_1ew
https://youtu.be/LXDhe1bQSxY
https://youtu.be/MRYaKvYstac
https://youtu.be/tka9C-tzti4
https://youtu.be/xmCmEf6-uTc
https://youtu.be/ZId5PhP9dF0
https://www.youtube.com/watch?v=ZyDz0DK-AK0
https://www.youtube.com/watch?v=fcGf3_6R2B8&feature=youtu.be


Pokaz fizyki kwantowej  https://youtu.be/p7bzE1E5PMY  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Poniżej masz przykładowe maile które możesz wysyłać dodając załączniki – jednak dopiero 

po rozmowie telefonicznej. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ten mail możesz wysłać w całości lub w 2-3 osobnych  

%odmiana=Dostałeś/Dostałaś% tego maila ponieważ jesteś na mojej liście kontaktów a Polityka Prywatności jest na dole maila. 
 

Cześć 

czy wiesz już, jak dużo mamy fascynujących potwierdzeń skuteczności oraz 

szybkości działania Terapii Kwantowej? 

 

Jak wspaniale działa Terapia Kwantowa opowiadają osoby,  

którym w bardzo cieżkiej chorobie pomogły hologramy z zakodowanymi 

wibracjami Tlenku Azotu i Oleju CBD z konopii oraz Quantum Card. 

 

Zresztą sam wyciągnij wnioski z opinii/testimoniali szczęśliwych osób: 

Testymonial 1: https://vimeo.com/291506236           8 minut 
Testymonial 2: https://vimeo.com/291500632         4 minuty 

Haslo: aegea 

 

Poniżej są nagrania wideo z webinarów w pierwszym tygodniu w Polsce. 

Wysłuchaj tych niesamowitych historii, ponieważ niedługo będą tak opowiadać 

Polacy o swoich doznaniach dzięki wsparciu Energii Zdrowia z hologramów. 

 

Spotkanie 1 [19:36] - https://vimeo.com/292564296/a860ebb8ee 

Spotkanie 2 [40:37] - https://vimeo.com/292564835/6025eded0e 
Spotkanie 3 [30:16] - https://vimeo.com/292569052/fe44f7e198 

 

Każda wypowiedź jest niesamowita, tak indywidualnych osób jak i CEO AEGEA Jeffa 

Cohena. 

Z taką technologią i takimi efektami naprawdę możemy zmienić świat... 

...czyli zabezpieczyć siebie i wiele osób przed chorobami, lekarzami i szpitalami, 

a chorym ulżyć w cierpieniu i polepszyć ich Zdrowie! 

Te wypowiedzi obrazują to czego możemy spodziewać się po technologii QRT Kwantowego 

Rezonansu. 

 

Tutaj jest nagranie wideo z prywatnej rozmowy z najważniejszymi ludźmi,  

którzy tworzą ten projekt i pokazują światu jego moc: 

Spotkanie 4 [27:12] - https://vimeo.com/292718811/d335bce0a5  !!! 
Masz tutaj bardzo ważne wypowiedzi CEO AEGEA Jeffa Cohena o produktach. 

 

Zapytasz pewnie: a po co ja mam stosować technologię kwantową jak czuję się zdrowo? 

 

Jak oglądniesz różne wypowiedzi osób, którym Terapia Kwantowa polepszyła zdrowie 

to zrozumiesz, że tu chodzi o coś ważniejszego: 

o to byś TY w przyszłości uniknął takich problemów zdrowotnych! 

 

W dzisiejszych czasach olbrzymiego i wzrastającego zanieczyszczenia  

https://youtu.be/p7bzE1E5PMY
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkxNTA2MjM2fE5EWXpOVFZpWWpJNU5URTBaREEwWW1Nd0xqQTVNRFF4T0RFMVh6RTBOMlptTkRBNVpqYzRNVGN4Tm1SbFlUWmxNRE16TURrM05qbGlZakJoUUdGd2FTNWxiV0ZwYkd4aFluTXVibVYwTG5Cc2ZFMXZiaXdnTVNCUFkzUWdNakF4T0NBeU16bzBNem8wT0NBck1ESXdNSHhpYVhwMVpIQkFaMjFoYVd3dVkyOXRmREV1WjJWMFlXeHNMbk50ZEhCOGNtVmtaM0pwWkRFPQ%3D%3D
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkxNTAwNjMyfE5EWXpOVFZpWWpJNU5URTBaREEwWW1Nd0xqQTVNRFF4T0RFMVh6RTBOMlptTkRBNVpqYzRNVGN4Tm1SbFlUWmxNRE16TURrM05qbGlZakJoUUdGd2FTNWxiV0ZwYkd4aFluTXVibVYwTG5Cc2ZFMXZiaXdnTVNCUFkzUWdNakF4T0NBeU16bzBNem8wT0NBck1ESXdNSHhpYVhwMVpIQkFaMjFoYVd3dVkyOXRmREV1WjJWMFlXeHNMbk50ZEhCOGNtVmtaM0pwWkRFPQ%3D%3D
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkyNTY0Mjk2L2E4NjBlYmI4ZWV8TkRZek5UVmlZakk1TlRFMFpEQTBZbU13TGpBNU1EUXhPREUxWHpFME4yWm1OREE1WmpjNE1UY3hObVJsWVRabE1ETXpNRGszTmpsaVlqQmhRR0Z3YVM1bGJXRnBiR3hoWW5NdWJtVjBMbkJzZkUxdmJpd2dNU0JQWTNRZ01qQXhPQ0F5TXpvME16bzBPQ0FyTURJd01IeGlhWHAxWkhCQVoyMWhhV3d1WTI5dGZERXVaMlYwWVd4c0xuTnRkSEI4Y21Wa1ozSnBaREU9
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkyNTY0ODM1LzYwMjVlZGVkMGV8TkRZek5UVmlZakk1TlRFMFpEQTBZbU13TGpBNU1EUXhPREUxWHpFME4yWm1OREE1WmpjNE1UY3hObVJsWVRabE1ETXpNRGszTmpsaVlqQmhRR0Z3YVM1bGJXRnBiR3hoWW5NdWJtVjBMbkJzZkUxdmJpd2dNU0JQWTNRZ01qQXhPQ0F5TXpvME16bzBPQ0FyTURJd01IeGlhWHAxWkhCQVoyMWhhV3d1WTI5dGZERXVaMlYwWVd4c0xuTnRkSEI4Y21Wa1ozSnBaREU9
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkyNTY5MDUyL2ZlNDRmN2UxOTh8TkRZek5UVmlZakk1TlRFMFpEQTBZbU13TGpBNU1EUXhPREUxWHpFME4yWm1OREE1WmpjNE1UY3hObVJsWVRabE1ETXpNRGszTmpsaVlqQmhRR0Z3YVM1bGJXRnBiR3hoWW5NdWJtVjBMbkJzZkUxdmJpd2dNU0JQWTNRZ01qQXhPQ0F5TXpvME16bzBPQ0FyTURJd01IeGlhWHAxWkhCQVoyMWhhV3d1WTI5dGZERXVaMlYwWVd4c0xuTnRkSEI4Y21Wa1ozSnBaREU9
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vMjkyNzE4ODExL2QzMzViY2UwYTV8TkRZek5UVmlZakk1TlRFMFpEQTBZbU13TGpBNU1EUXhPREUxWHpFME4yWm1OREE1WmpjNE1UY3hObVJsWVRabE1ETXpNRGszTmpsaVlqQmhRR0Z3YVM1bGJXRnBiR3hoWW5NdWJtVjBMbkJzZkUxdmJpd2dNU0JQWTNRZ01qQXhPQ0F5TXpvME16bzBPQ0FyTURJd01IeGlhWHAxWkhCQVoyMWhhV3d1WTI5dGZERXVaMlYwWVd4c0xuTnRkSEI4Y21Wa1ozSnBaREU9


pokarmu, napojów, powietrza i środowiska, w którym żyjesz trzeba mieć 

TARCZĘ OCHRONNĄ przeciwko tym uszkadzającym nasz zdrowie czynnikom. 

 

I właśnie dlatego powinien każdy stosować hologramy z energią poprawiającą zdrowie 

począwszy od dzieci, a skończywszy na 100-latkach  

 

Ten produkt, który tak cudownie działa NIE JEST suplementem, witaminą, ziołem… 

…. dlatego daje efekty, które wykraczają ponad dziedzinę suplementacji 

oraz daje efekty, które do tej pory były zwyczajnie niedostępne.  

 

Jak %odmiana=oglądnąłeś/oglądnęłaś% nagrania to teraz przeczytaj: 

Załącznik o Produktach Kwantowych z Hologramami Energii TUTAJ 

 

Jak też zafascynują Cię te produkty i ich olbrzymi potencjał Zdrowia, 

to zadzwoń i porozmawiamy o szczegółach  

 

WAŻNE! 

 

 
W każdym tygodniu będzie odbywać się 3-4 webianrów o 20.00.  
Planowane są takie z gośćmi z Ameryki, którzy opowiadają jak na nich działają hologramy z 
energią 
oraz webinary dokładnie omawiające produkty oraz komu i jak mogą polepszyć zdrowie. 
Dlatego zapraszam na webinary do pokoju z linku:  https://zoom.us/j/803933335 
Nie podaje konkretnych terminów, ponieważ zawsze o 20.00 możesz sprawdzić czy jest już 
otwarty pokój czy nie. 
 
Serdecznie pozdrawiam  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mail1 

Tytuł maila:    AEGEA ~~ Nieskończona Energia i Lepsze Wibracje dla Zdrowia 
  Lub Jak Terapia Kwantowe QRT poprawia zdrowie 

 
Co byś powiedział jeśli byłby nowy produkt w postaci hologramu  
- taka mała technologia do noszenia na ciele, działająca bez chemii, 
zawierająca w sobie potężne częstotliwości energii,  
która wpływa na Twoje ciało i na DNA Twoich komórek? 
  
CO JEŚLI… taka technologia naprawdę by istniała i pomagała? 
  
To już istnieje! To już się dzieje :) 
  
Jesteś potężną energetyczną istotą, której pełne siły  
i możliwości zostają codziennie zakłócane, zniekształcane  
i blokowane przez różne zanieczyszczenia w dzisiejszym świecie…  
[napoje, pożywienie, powietrze, stres, lekarstwa, urządzenia elektryczne, wifi…] 

http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cDovL2dldGFsbC5wbC91cGxvYWRzLzFkM2Y1NTA4ODQwMDVlNmI1NjJmZGI0ZWZkZWI4MjYzMzdmZDMwZDIucGRmfE5EWXpOVFZpWWpJNU5URTBaREEwWW1Nd0xqQTVNRFF4T0RFMVh6RTBOMlptTkRBNVpqYzRNVGN4Tm1SbFlUWmxNRE16TURrM05qbGlZakJoUUdGd2FTNWxiV0ZwYkd4aFluTXVibVYwTG5Cc2ZFMXZiaXdnTVNCUFkzUWdNakF4T0NBeU16bzBNem8wT0NBck1ESXdNSHhpYVhwMVpIQkFaMjFoYVd3dVkyOXRmREV1WjJWMFlXeHNMbk50ZEhCOGNtVmtaM0pwWkRFPQ%3D%3D
http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cDovL2dldGFsbC5lbWFpbGxhYnMuaW5mby5wbC9jbGljay8%2FbHQ9YUhSMGNITTZMeTk2YjI5dExuVnpMMm92T0RBek9UTXpNek0xZkU5VVNYaE5SRlpwV1dwQk5VMHlSbTFhVjFGNFRucFJNRXhxU1hwUFJFVXhUVlJaTTFneVZteFpNa3B0VFZSS2FrNTZaelJOYWxFelQxUkZNbHBIV20xTlIxRjVXbFJSZUZsNlZtaE5WMFpxVVVkR2QyRlROV3hpVjBad1lrZDRhRmx1VFhWaWJWWXdURzVDYzJaR1RqRmlhWGRuVFhwQloxVXlWbmRKUkVsM1RWUm5aMDFVUlRaTlZFMDJUVlJyWjB0NlFYbE5SRUk0V1cxc05tUlhVbmRSUjJSMFdWZHNjMHh0VG5aaVdIZDRURzFrYkdSSFJuTmlRelY2WWxoU2QyWklTbXhhUjJSNVlWZFJlQSUzRCUzRHxORFl6TlRWaVlqSTVOVEUwWkRBMFltTXdMakE1TURReE9ERTFYekUwTjJabU5EQTVaamM0TVRjeE5tUmxZVFpsTURNek1EazNOamxpWWpCaFFHRndhUzVsYldGcGJHeGhZbk11Ym1WMExuQnNmRTF2Yml3Z01TQlBZM1FnTWpBeE9DQXlNem8wTXpvME9DQXJNREl3TUh4aWFYcDFaSEJBWjIxaGFXd3VZMjl0ZkRFdVoyVjBZV3hzTG5OdGRIQjhjbVZrWjNKcFpERT0%3D


  
Wyobraź sobie technologię medycznych częstotliwości rezonujących,  
które oddziaływują na DNA Twojego ciała skutecznie zmniejszając problemy zdrowotne... 
  
Po tym wstępie zacznij od obejrzenia 3 minutowego wideo.  

Wideo Promocyjne: https://vimeo.com/291501729 

Hasło: aegea 

  + przeczytaj ważne info w 2 plikach w załącznikach  

 
Obecnie na rynku są dostępne 4 produkty:  
- Quantum Energy Card 
- Nitro QuBit 
- Energetics Relief 
- EMF Shield 

  
Kluczowe informacje 
1/3 osób czuje efekt natychmiast 
1/3 osób czuje efekt w 24 godziny 
1/3 osób czuje efekt w miesiąc! 
  
Produkt działa, fakty przemawiają… 

Firma posiada szokujące opinie jak polepszyło się zdrowie użytkowników. 
  
Tego się NIE pije, to NIE są suplementy ani lekarstwa. 
To jest TURBODOŁADOWANIE wspomagające procesy uzdrawiania organizmu. 
  
Pogadajmy o tym, jeśli czujesz, że to może być coś dla Ciebie i/lub Twoich bliskich! 
Potrzebujesz więcej informacji,  to masz w załącznikach. 
…jak chcesz więcej, to po prostu pogadajmy :)  
Ja zarejestrowałem się i mówię Ci o tym na starcie.  
 
Link do rejestracji: [wpisz swój reflink]  

Sprawdź czy na dole formularza do rejestracji będzie widoczny numer: [Twój ID]  i nazwisko 

Dzięki temu będziesz miał zawsze moje wsparcie 😊 Mogę zacząć od pomocy w rejestracji 
Możesz zarejestrować się od razu za 0 USD aby zająć miejsce w strukturze biznesowej. 
„Jeśli myślisz, że możesz lub jeśli myślisz że nie możesz… 
to w obu przypadkach i tak Ty masz rację !” Henry Ford 
 
 

KOLEJNY KROK => przeczytaj 2 załączniki i skontaktuj ze mną 😊 

 

Pozdrowienia i do usłyszenia, 
 
 

Dołącz załączniki nr 1 i 2  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mail2   po rejestracji 

 

Tytuł maila: AEGEA ~~ Dobra Energia ~~ Zdrowsza Wibracja  

 

Witaj! 
Jestem bardzo podekscytowany tym co się będzie działo, 

https://vimeo.com/291501729


jak dostaniesz te produkty do ręki.  
Motto tej firmy to „Zastosuj – sprawdź …i zobacz co się stanie…” 
 
Mówimy tutaj o technologii, która ma za sobą 30 lat  
doświadczeń nauki, testów i udokumentowanych efektów. 
Stworzono ostatecznie technologię na bazie prac Tesli,  
oraz produkt, który jest niewielki, przenośny oraz ma  
potężne działanie odczuwane przez większość ludzi od razu.  
 
Brzmi niewiarygodnie, ale sam ocenisz po pierwszym tygodniu:) 
 
Więcej informacji już wkrótce uzyskasz na webinarach, ale chciałem  
napisać Ci jak zalogować się na swoje konto oraz jak zamówić swoje produkty.  
 
Wejdź na stronę www.Aegea.com i zaloguj się swoimi danymi: 
 
ID  i hasło jakie dostałeś/aś w mailu po rejestracji 
 
 
Pierwsza rzecz: 
Zamów sobie pakiet startowy aby sprawdzić jak to działa. 
 
Jakie są pakiety i który wybrać? Są na razie 3 pakiety:  
 
1. Starter Mały za 99 USD 
    2 paczki elektrod (2x12) + 2 tarcze EMF 
    Pakiet Starter został stworzony, aby umożliwić szybki start 
    nawet przy niewielkim budżecie.  
 
2. Pakiet Średni za 399 USD 
   Karta Kwantowa + 2 paczki elektrod + 6 tarcz EMF;  
   Pakiet Rekomendowany, ponieważ posiada wszystkie produkty firmy.  
   Tworzy się w Tobie Synergia działania wszystkich wibracji. 
 
3. Pakiet Duży za 999 USD = Business Builder Pack,  
    2 karty i duuużo produktów plus gratisy  
    Pakiet dla rodziny oraz dla osób chcących szybko zacząć  
    i szybko zarabiać duże pieniądze.  
 
Który wybrać? Jeśli chcesz testować lub nie masz środków,  
wybierz sobie starter za 99 USD. 
 
Jeśli chcesz mocniej do tego podejść i przetestować od razu  
wszystkie produkty na sobie razem z Kartą Kwantową 
to wybierz pakiet średni za 399 USD.  
 
Jeśli natomiast jesteś jedną z tych osób, które rozumieją  
potencjał tej technologii i przełomu jaki tworzy w poprawie zdrowia 
lub chcesz się zaangażować konkretnie, zarobić duże prowizje,  
jak najszybciej oraz mieć więcej produktów na demonstracje  
oraz dla członków swojej rodziny… to zdecydowanie  
polecam duży pakiet za 999 USD.  
Dostaniemy też gratisowych produktów na start. 
 

http://www.aegea.com/


Tak czy siak każdy pakiet ma 14 dni gwarancji zwrotu pieniędzy,  

więc nic nie ryzykujesz, tzw. Gwarancja Satysfakcji 😊 

 
Po prostu sprawdź to… i zobacz co się stanie:) 
 
Druga sprawa do zrobienia, to  
 
1. Ustaw nazwę swojej własnej strony www.aegea.com/TwojaNazwa 
 
W menu po lewej: MY BUSINESS —> MARKETING TOOLS - Change site name; 
TU jest Twój link - zacznij dzielić się tym na co wpadłeś i wykorzystaj ten moment 
Na początku rozwoju biznesu AEGEA! 
Ode mnie masz wsparcie rozmów na telefon i skype 
Z osobami poleconymi byś jak najszybciej zaczął zarabiać! 
 
2. Ustaw sobie od razu do którego zespołu osoby mają być umieszczone; 
Czy do prawego czy do lewego  
 
W menu po lewej: MY TEAM —> UPDATE PLACEMENT 
 
WPISZ swój numer i zaznacz swój wewnętrzny zespół Left lub Right 
Wtedy osoby rejestrowane będą na stronę jaka wskazałeś w tym miejscu. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
WAŻNA AKTUALNOŚĆ Z 15 WRZEŚNIA 
 
Dla PIERWSZYCH pionierów z Europy  jest MEGA PROMOCJA; 
 
TYLKO 50 PAKIETÓW I TYLKO DLA POLSKI 
1) Jeśli wybierzesz PAKIET ŚREDNI za 399 USD T 
…to firma przypisze Ci odpowiednik 2000$ w punktach na zespół mocniejszy !!!! 
 
TYLKO 300 PAKIETÓW DLA LIDERÓW Z EUROPY 
2) Jeśli wybierzesz PAKIET DUŻY za 999 USD  
…to firma przypisze Ci odpowiednik 10,000 USD w punktach na mocniejszy zespół!!! 
…PLUS od razu wejdziesz na najwyższy status *Platinium Elite na pełne 6 m-cy!!!! 
 
* Awans na Platinium Elite da ci możliwość korzystania z bonusu  
Przydzialanego z puli 2% europejskiego obrotu firmy, abyś jako Pionier mógł  
poczuć się jak Partner firmy, który czerpie dochód z globalnego rozwoju. 
 
Promocja trwa do końca października 2018;   
 

Jak zamówić swój pakiet? Chętnie poprowadzę Cię i pomogę 😊 

 
Po zalogowaniu jest menu po lewej:  
Purchase Order -> wybierz pakiet > klikasz ADD TO CART  
—> klikasz VIEW CARD —> potwierdzasz zielonym guzikiem CHECKOUT:)  
Wpisujesz adres dostawy i numer karty, to wszystko. Gotowe:) 
 
Pozdrawiam serdecznie 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

http://www.aegea.com/TwojaNazwa


Motto tej firmy to  „Zastosuj   …i zobacz co się stanie…” 
„Po prostu sprawdź to!   …i zobacz co się stanie” 
Sprawdź i powiedz jak się czujesz? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tu masz 2 maile zapraszające na webinary, które możesz wysłać do znajomych  

nawet jak nie zadzwoniłeś 

 

Tytuł: Zaproszenie na wielkie wydarzenie 

Wczoraj odbyło się fascynujące spotkanie on-line  

20 pasjonatów lepszego zdrowia dzięki Terapii Kwantowej. 

Uczestniczyli w nim TOP-liderzy z USA: 

Nancy Anderberg i George Hoagland. 

Opowiadali o produktach firmy AEGEA, które dopiero wchodzą  

na rynek EU i PL a w USA są rozprowadzane od 6 miesięcy. 

Te rewelacyjnie działające hologramy z zakodowaną wibracją 

Energii Zdrowia mają olbrzymią moc poprawy zdrowia. 

Nancy pokazała klasę opowiadając o swoich doświadczeniach  

oraz szybkich efektach  kilkudziesięciu jej znajomych, którzy  

zastosowali ją na sobie. 

Dlatego ZAPRASZAM na webinar w ……….. o 20.00 

na którym będą George i goście z Ameryki. 

Przyjdź, zobacz i wysłuchaj jak tworzy się potężny biznes 

pomagający ludziom wyjść z problemów zdrowotnych i dający  

Tarczę Ochronną przed chorobami cywilizacyjnymi, 

ponieważ działa bezpośrednio na komórkę i DNA. 

AEGEA udowadnia wartość produktów dzięki efektom badań naukowych! 

Przyjdź zobacz i wysłuchaj jak możesz pomóc sobie i innym. 

…………….. godzina 20.00 z linku https://zoom.us/j/803933335 

Zaproś osoby zainteresowane Lepszym Zdrowiem oraz 

Lepszym Biznesem 😊 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jak Terapia Kwantowa zabezpiecza zdrowie 

Dostałeś tego maila bo jesteś na mojej liście kontaktów… 

Pragnę przedstawić Ci bardzo ważne informacje przydatne dla Twojego Lepszego Zdrowia. 

https://zoom.us/j/803933335
https://zoom.us/j/803933335


Dlatego Proszę Cię abyś przeczytał do końca mail,  

ponieważ bez względu jak się czujesz Energia Zdrowia  

zakodowana w hologramach jest przełomowym sposobem  

na skuteczne radzenie sobie z problemami zdrowotnymi. 

Dzisiaj masz szansę wysłuchać webinaru z udziałem  

gości specjalnych z USA z firmy AEGEA, która od kilku miesięcy  

wprowadza produkty osobistego użytku wykorzystujące technologię kwantowa QRT. 

Zapraszam na webinar w dniu ……….. godzina 20.00 a linku TUTAJ.  

Właśnie teraz rozpoczyna się cykl szkoleń on-line w postaci maili i webinarów,  

które mają na celu przybliżyć najnowsze sposoby radzenia sobie  

z bólem i stanami zapalnymi, stresem, brakiem energii i zmęczeniem, 

problemami z sercem i układem krwionośnym oraz wieloma dolegliwościami  

nękającymi większość ludzi w cywilizowanym społeczeństwie. 

Na webinarach dowiesz się jakie są fakty i jaka jest skuteczność Terapii Kwantowej. 

Dlatego czytaj maile i przychodź na webinary oraz dziel się  

tymi informacjami by jak najwięcej osób skorzystało z dobrodziejstwa Terapii Kwantowej. 

W następnych mailach dowiesz się co zawierają hologramy  

i dlaczego pomagają w poprawie zdrowia, a efekty są szybko odczuwalne. 

Koniecznie przyjdź na 20.00 z linku https://zoom.us/j/803933335 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ważne info które może się przydać 

"Spójrz na świat. Teraz. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, rozejrzyj się. Spójrz na swoją rękę. Tak 

bardzo blisko, aż uda Ci się dostrzec najmniejsze włoski, pory skóry i kolor każdej żyłki. Tam w środku tętni 

życie. Tam buzuje cały makrokosmos. Tam kipi energia życia, a komórki jak dzielni żołnierze zakasują 

rękawy do pracy, nie pytając o L4 czy podwyżkę. Tam nikt nie sprzeciwia się woli życia. 

Te komórki, każda z tych maleńkich komórek to prawdziwa fabryka. Tam się trawi, wydala, produkuje 

energię, zarządza, naprawia, wydaje rozkazy i je wykonuje. Jeżeli jeden pracownik pada, leczy się go lub 

zastępuje innym. Jeżeli coś idzie nie tak, zwołuje się posiedzenie rady nadzorczej, wybiera nowe metody i 

wdraża. Jeżeli zrobisz sobie kuku, to obok rany zbiera się armia komórek gotowych pójść na śmierć za to, by 

Cię ocalić. Nie giną wszystkie, nie krzepnie Ci cała krew, a jedynie ta w obrębie rany. Tam nikt się nie myli, 

nie pyskuje, nie zasypia, nie spóźnia się i nie protestuje. Tam wszyscy pracują dla Ciebie. 

Każda komórka komunikuje się z inną i ze światem zewnętrznym. Wszystkie pracują ze sobą niczym armia – 

niezwyciężeni wojownicy, którzy bronią bastionu życia dopóty, dopóki nie wydadzą ostatniego tchnienia. 

Heroicznie podtrzymują to, do czego zostały stworzone. Robią rzeczy wielkie, choć w małej skali.  

Są całym makro i mikrokosmosem. Są wszystkim. Są tak potężne i piękne, że nie sposób sobie tego 

wyobrazić. Pomagają sobie, nie pytają dlaczego, nie miewają gorszych dni – nie mogą. 

Skąd ta mała komóreczka wie, czy ma się stać komórką oka, czy serca? Jak ma działać, gdzie ma pójść i co 

robić? Jak z tej jednej komórki powstaje życie tak wspaniałe, że tęgie umysły załamują ręce? No jak? 

https://zoom.us/j/803933335
https://zoom.us/j/803933335


Mówisz, że za wszystko odpowiada mózg. Ok, ale jak Ci usuną połowę, tę, która odpowiada za chodzenie 

czy mowę, to jej funkcje przejmie inna część. Dostosuje się. Zaprogramowano jej mądrość. Wgrano jej 

ustawienia wyższe, niż te, których można by się spodziewać. Ty patrzysz na siebie tak zwyczajnie. Spójrz na 

siebie jak biolog. Spójrz jak genetyk i wryje Cię w ziemię, bo okaże się, że oto patrzysz na niemożliwe, a 

jednak je widzisz. 

Spójrz na innych ludzi, na zwierzęta, na góry, morza, lasy, oceany. Spójrz w niebo, spójrz w głębie wód, 

których się tak obawiasz. Ogarnij to wszystko i powiedz mi, że nie ma Najczystszej Świadomości tworzącej 

Wszechświat i koordynującej go od poziomu komórek aż po gwiazdy i galaktyki. 

…a połączeni wszechprzenikającą energią jesteśmy JEDNOŚCIĄ, bez względu na wiarę, rasę, płeć i 

przekonania – więc dlaczego rywalizujemy i walczymy ze sobą zamiast współpracować? 

Bruce Lipton - "Nowa Biologia" 

Polecam jego wypowiedzi na YT i książkę Biologia przekonań – dla lubiących zgłębiać wiedzę 😊 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

To wypowiedź naturopaty i informacje o jakich nie dowiesz się od lekarza 

Dlatego warto zapoznać się by poszerzyć horyzonty wiedzy o Twoim zdrowiu 😊 

Z pewnością zauważyliście, że z wiekiem przybywa Wam, Waszym bliskim lub znajomym, różnych 

chorób, jesteście przemęczeni, zestresowani a częściej cierpicie psychicznie niż fizycznie. 

Proces ten zaczyna być widoczny, już w wieku około 30 lat, a właściwie rozpoczyna się z momentem,  

zaniku działania FGF2 ( czynnika wzrostu fibroblastów nr 2), co następuje z momentem osiągnięcia pełnej 

dojrzałości (zwykle po 20 roku życia maksymalnie po 25 roku). 

Dzieje się to dlatego, iż żyjesz w zatrutym środowisku, pijesz chemicznie produkowane napoje, spożywasz 

modyfikowaną i wysoko przetworzoną „martwą i zatrutą” żywność, używasz chemicznych środków 

kosmetycznych oraz kąpiesz się w nieustającym strumieniu fal elektromagnetycznych z telefonii 

komórkowej, WiFi, czy z urządzeń elektrycznych otaczających cie zewsząd i na każdym kroku. 

Taki styl życia (a właściwie jego konieczność uczestnictwa w społeczeństwie wysokouprzemysłowionym) 

powoduje nieustannie gromadzenie szkodliwych substancji (aluminium, rtęć, freon, tal, kadm, ksylenu, 

toulenu i wielu innych), w twoim organizmie, przy jednoczesnym niedożywieniu czyli braku w żywności 

właściwych ilości wszystkich niezbędnych do życia substancji jak: aminokwasy, pierwiastki, minerały, 

mikroelementów i witamin oraz wielu innych substancji ochronnych. 

Pamiętaj, najnowsze badania określają, że rocznie każdy dostarcza do swojego organizmu około  

6 kilogramów trujących substancji  więc organizm nie daje sobie już rady z ich usuwaniem/detoksykacją. 

Na początku są one neutralizowane, jednak ciągły ich napływ, powoduje, że organizm w coraz młodszym 

wieku, po prostu się załamuje, co spowalnia metabolizm, zmienia homeostazę, umożliwiając 

rozwój pasożytów, bakterii i szczególnie szkodliwych L-form bakterii w różnych narządach Twojego 

ciała (jelita, mózg, rdzeń kręgowy, wątroba itd.), co w konsekwencji prowadzi do powstawania nowotworów, 

chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób na tle psychicznym i autoimmunologicznym. 

Dalszą konsekwencją są mniejsze lub większe ciągłe lub okresowe odczuwanie bólu, wreszcie 

niepełnosprawność i inwalidztwo nie wspominając o możliwości przedwczesnej śmierci. 

Większość ludzi nie jest tego trwającemu latami procesu nawet świadoma, bo i skąd ma wiedzieć 

i biernie czeka, aż jakaś choroba ich rzekomo dopadnie, a przecież intensywne sami do niej prowadzili. 

Nikt nic nie robi aby ten proces przerwać i nie dopuścić do choroby działając profilaktycznie, by dzięki 

takiemu postępowaniu utrzymuje zdrowie bez leczenia, cierpienia, czy niepełnosprawności. 

Gdy medycyna farmaceutyczna jest bezradna, dopiero wtedy jak "tonący brzytwy" wiele osób ucieka się do 

medycyny niekonwencjonalnej zamiast od niej zacząć! 



W takich przypadkach często, nawet jeżeli się zaleczymy pozostają nieodwracalne zmiany w naszym ciele, 

spowodowane skutkami ubocznymi działania leków, których niestety nie zawsze możemy całkowicie 

zregenerować. 

Dlatego byłoby optymalnie, poznać początki zmiany homeostazy, by zacząć eliminować to co nam 

szkodzi, zanim powstaną trudne do odbudowania szkody w naszym organizmie. 

Im wcześniej poznamy występujące w naszym organizmie zmiany homeostazy niszczące nasze zdrowie  

i rozpoczniemy proces jej naprawy, tym wcześniej będziemy mogli cieszyć się pełnią życia aż do późnej 

starości. 

W całym swoim życiu powinieneś dążyć do zachowania jak najlepszego zdrowia, by unikać lekarzy, 

ponieważ oni mimo szczerych chęci, nie są w stanie ci pomóc, ponieważ dysponują wiedzą i narzędziami 

jakie dostają do rąk na studiach i w późniejszej praktyce, które nie mają szans skutecznie chronić Cię przed 

chorobami i leczyć przewlekłych chorób. Nie potrafią pokazać przyczyn i ustrzec cię przed nimi i w 

konsekwencji przed utratą zdrowia. Jak już trafiasz do nich z poważnymi chorobami, to potrafią jedynie 

działać [nie leczyć] obiawowo. Powoduje to przy tzw. Chorobach przewlekłych jak cukrzyca, nadciśnienie, 

reumatyzm, miażdżyca itd., jedynie oddziaływanie na skutki a nie usuwanie przyczyn. Efektem jest 

nieustanne stosowanie leków na obniżenie zagrożenia zamiast wyleczenia. 

Jeśli sam się nie ustrzeżesz to współczesna medycyna akademicka nie jest skuteczna w profilaktyce  

i w wyleczeniu tzw. Cywilizacyjnych chorób przewlekłych. 

Jedną z możliwości polepszenia zdrowia jest tzw. Medycyna informacyjna [energetyczna]. Działa ona 

poza układem trawiennym i działa bezpośrednio na komórki, ponieważ to one są pierwszym ogniwem,  

na którym zaczynają się tworzyć problemy zdrowotne, by potem obejmować coraz większe ich ilości w 

tkankach organów. Narastanie tych problemów przez lata niezauważalne z tlącymi się ogniskami 

stanów zapalnych potrafią rozniecić pożar w coraz większych obszarach organizmu przyczyniając 

się do powstawania poważnych chorób i dysfunkcji organów. 

Terapia polegająca na oddziaływaniu na energię krążącą w naszym organizmie jest już znana od 

kilku tysięcy lat poprzez tzw. Akupresurę, masaż, przyżeganie czy akupunkturę. 

Do tych tradycyjnych metod dzisiaj dochodzą najnowsze metody dzięki kumulacji w tzw. 

Hologramach skoncentrowanej energii o wibracjach oddziaływujących leczniczo.  

Działa ona bezpośrednio na komórki i może być rozprowadzana w organizmie przez krew. 

Wyregulowanie i harmonizowanie przepływu energii w meridianach [ścieżkach energetycznych] 

uaktywnia procesy wpływające na działanie rożnych organów i następuje proces samoleczenia 

organizmu. Tej energii nie można przedawkować i wspiera ona wszelkie sposoby poprawy zdrowia 

poczynając od suplementacji, a kończąc na leczeniu chemicznymi produktami farmaceutycznymi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


