
Princip technologie 

PROMETHEUS 
Současná doba je velmi nepřehledná. Většina z nás byla vychovávána v 

tzv. materii, tedy světě, který bez elektřiny, nafty, počítačů, … nepřežije. 
Naučili nás, že naše fyzické tělo, se narodí a vcelku brzo zemře, 

přestože máme jeden z “nejlepších” lékařských systémů na světě - to je přeci 
normální. Od malička nám vkládají do hlavy co je správné a co špatné a podle 
jakých pravidel se máme řídit a hlavně žít. Hlavně si máme uvědomit, že jsme 
nic - jenom “malé děti”, které nic nezmůžou, “musíme” být někým (doktorem, 
právníkem), protože jinak nic nebudeme znamenat. Většina z nás zůstává těmi 
“malými dětmi” dobrovolně po celý dospělý život a ochotně si necháváme 
všudypřítomným systémem nadiktovat i to, kdy se máme oženit, v kolika 
letech máme mít další “malé děti”, kdy budeme mít první vážné nemoci a kdy 
máme ve finále umřít.


Dlouhou dobu si pouze jednotlivci uvědomovali, že tohle všechno je pouze lež. 
Začali pochybovat, že věci jsou předem dané. Přestali věřit, že existuje pouze 
vnější svět, který je nebezpečný, a kde je potřeba žít v neustálém strachu o 
sebe, svou rodinu, práci, zemi atd. Začali se ptát a objevovali svou vnitřní sílu 
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a zjistili, že prožívání okolního světa je  přímo odvislé od jejich vnitřního 
nastavení. Začali si uvědomovat, že žijí dle prapodivných schémat svých 
rodičů, učitelů a televizních seriálů. Přestali tolik myslet a začali se více 
spoléhat na své pocity, které se jim stali přesnou navigací v téhle hře, kterou 
tady na zemi všichni hrajeme. Jakmile u nich došlo k celkovému zklidnění, tak 

k nim začali chodit další informace a ve 
finále zjistili, že mají všechny informace k 
dispozici z úplně jiné úrovně vědomí než 
z té ve které žijí. Začali si uvědomovat, 
že tyto informace jsou nejenom schopné 
efektivně ovlivňovat jejich realitu, ale že 
jsou postupně schopné rozbít současný 
otrocký systém. Pochopil i že, mají 
mentálně zůstat, těmi MALÝMI DĚTMI, s 
n e o m e z e n ý m i s c h o p n o s t m i a 
možnostmi. 


Je nám deklarováno všemi “vědeckými” 
autoritami, nebo-li novým náboženstvím, 
že jsme na totální technologické úrovni, 
která v lidských dějinách nemá obdoby. 
S a m i s e b e j s m e p r o h l á s i l i z a 
neomezeného vládce této planety a 
omluvili si, že drancování přírodních 
zdrojů, je nutná daň za naše pohodlí. 


Je před námi perfektně skryto, že většina současné technologie pracuje na tzv. 
binárním principu ANO/NE. Tedy stejně jako náš mozek. Je před námi tajeno, 
že pravě důrazem na rozumové myšlení, je neúměrně posilována ta naše část, 
která je zodpovědná za tvorbu reality, kterou prožíváme a, pokud půjdeme dál 
tímto směrem, tak bude lidský jedinec prohlášen za nepotřebného 
znečišťovatele této planety. 


Rozumová složka naší bytosti je velice důležitá pro realizaci činností v této 
realitě. Nicméně naše emočně pocitová složka z nás dělá lidské bytosti. 
Nádherné procítěníschopné bytosti, které jako jediné na této planetě mají sílu 
a moc tvořit tuto realitu k obrazu svému. Pokud, ale většinově v sobě máme 
strachy, pocity viny, závist, … , tedy nízké vibrace a ještě méně vysokovibrační 
energie, tak si nevědomě tvoříme realitu, ve které snad ani nechceme žít. 


Není potřeba si cokoli vyčítat. Je potřeba si tyto věci uvědomit a uvědomit si, 
co a kdo ve skutečnosti jsme. Můžeme tvrdit, že je tady mocný systém, který 
vše ovládá, ale uvědomění, že tuto realitu tento systém ovládá skrze nás je 
základním momentem uvědomění si toho, kdo jsme a že pokud my řekneme 
dost, tak systém přestává existovat. 
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Žijeme v realitě, která má tzv. elektromagnetickou povahu. Ve skutečnosti je 
právě elektromagnetickým vlněním tvořena. 


Rozumová\informační složka naší osobnosti má povahu elektrickou. Tady není 
problém, jak bylo uvedeno výše, tento aspekt naší osobnosti má v současné 
době velkou převahu.


Emočně pocitová složka naší osobnosti 
má povahu magnetickou. Ve skutečnosti 
má obrovskou sílu a v kombinaci s 
e lektr ickou s ložkou p ř ímo generuje 
aspekty naší reality, které se následně 
skládají do celku, který vidíme a vnímáme. 
Ve skutečnosti kolem sebe vidíme to, co 
jsme “naskládali” do kolektivního vědomí 
lidstva. Naše individuální moc je založená 
na naší schopnosti si vybírat z aspektů, 
které jsou v kolektivním vědomí uloženy, a 
pokud si vybíráme to, co se nám líbí, tak 
kolekt ivní vědomí posouváme t ímto 
směrem. Opačně to funguje také, takže 
lidé, kteří se nechávají pohltit strachy a 
vidí kolem sebe vše špatné, působí v 
opačném směru. Nicméně síla pozitivního 
výběru je mnoho násobně silnější.


Aniž si to uvědomujeme, tak tvoříme tuto 
realitu v každém okamžiku svého života. Všichni si přejeme zdraví, hojnost a 
krásné vztahy. Málokdo si, ale uvědomuje, že pokud své přání emočně doplní 
strachem nebo obavou, tak vytváří polaritně přesný opak toho o co žádal. 


Technologie PROMETHEUS 
je vyjímečná, v několika ohledech. Hlavním benefitem je skutečnost, že přímo 
posiluje magnetickou složku a nepřímo uvádí naše fyzické tělo do vyšší úrovně 
harmonie mezi elektrickou a magnetickou složkou naší osobnosti. Díky tomu, 
že pomáhá “vyvažovat” tyto polarity, nám umožňuje postupně ukotvit naše 
vědomí ve vyšších úrovních reality, kde např. neexistují strachy a obavy. Díky 
vyšší úrovni harmonie našeho organismu, se zvyšuje hladina bioenergie, která 
prochází naším tělem na fyzické i nefyzické úrovni a postupně, zvyšuje naše 
vibrace. Tento fakt pozitivně působí na kvalitu naší homeostázy a vede k 
pevnějším zdraví a vyšší kvalitě života ve všech směrech.
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Pokud si tedy uvědomíme, že nemoci, neúspěchy a další nechtěné věci 
spojené s materiálním světem, mají nízké vibrace, tak je více než jasné, že má 
technologie PROMETHEUS přímý pozitivní vliv na kvalitu všeho kolem nás. 
Stejné přitahuje stejné - s vyššími vibracemi našeho organismu budeme 
přitahovat do života to chtěné :0). 


Na rozdíl od zařízení, které poskytují 
magnetické pole pomocí elektrického 
proudu, se jedná o technologii, která 
posi lu je p ř i rozené magnet ické pole 
zemského gravitačního charakteru, bez 
jednostranného posi lování elektr ické 
složky našeho organismu.


Fungování PROMETHEUS technologie je 
tedy založena na rovnoměrném posilování 
jak elektrické tak i magnetické složky. 
Posouvá nás tedy do úrovně tzv. nulového 
bodu , kde se nacház í neomezené 
množství bioenergie, která vyživuje naše 
tělo. Energie, kterou vnímáme, vidíme a 
obdivujeme u dětí, se stává postupně 
znovu naší realitou.  


PROMETHEUS technologie se dělí do 
dvou synergických oblastí:


První složkou, je grafický symbol - logo 
PROMETHEUS. Jedná se o grafický zářič, který svým tvarem pracuje jako 
koncentrátor/přijímač/vysílač harmonické zdrojové energie. Vyzařovaná energie 
fotonových kvant obsahuje stejný poměr elektrické i magnetické složky a tímto 
svým působením na biologické organismy, přímo přispívá k vyvážení obou 
nezbytných složek pro fungování všeho živého, tedy i lidské bytosti. Další 
velmi důležitou funkcí tohoto symbolu je schopnost nést informační kódy, které 
jsou schopné pomoci našemu energeticko/informačnímu systému eliminovat 
nežádoucí zažité vzorce chování implementované v našem podvědomí. Toto 
má přímý vliv na naší celkovou pohodu, zdraví a radostné prožívání života. 
Ideálním nosičem této energie je voda, která přejímá generované vibrace a je 
schopna je  velmi efektivně přenést do buněk živých organismů.


Druhou složkou je prvek křemíku, který je silně zastoupen v optickém 
křemičitém skle koulí PROMETHEUS. Jedná se o přirozený zářič. Křemík je 
schopný posilovat přirozené frekvence vazby na planetu ZEMĚ. 


Všichni víme, že žijeme v tzv. třetí dimenzi, která je charakteristická oddělením, 
tedy rozdělením na párové aspekty. Třetí a všechny vyšší dimenze jsou 
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založeny na nižších úrovních reality, tedy 1D, 2D,… V první dimenzi existuje 
jednota - tedy úplná harmonie. Rozdělením na dvě a následně na tři dimenze, 
je umožněna tato hra, kterou zde hrajeme - světlo a tma, dobro a zlo, muž a 
žena atp. Všechny tyto aspekty na nás působí silou, která je přímo úměrná 
našemu vzdálení se od rovnovážného, harmonického stavu. Pokud tedy 
budeme víc vnímat nespravedlivost než spravedlivost, tak náš svět bude 
nespravedlivý. Pokud se ukotvíme ve středu mezi strachem a pocitem moci, 
tak budeme žít beze strachu - v opačném případě v NEmoci. Pokud budeme 
na tuto realitu pohlížet jako na místo, kde není žádné riziko a všechno za nás 
nějaký bůh nebo vyšší moc vyřeší, tak se nám s velkou pravděpodobností 
něco nepěkného stane. Přítomnost těchto prvků a harmonických vibrací v 
našem energo/informačním systému, tedy svojí podstatou působí na zvýšení 
potenciálu harmonické - rovnovážné složky a tím dostává naše tělo do vyšší 
úrovně harmonie, tedy do souladu mezi magnetickou a elektrickou složkou.


Bioenergie 
technologie PROMETHEUS vytváří přirozené prostředí, které přispívá k silnému 
proudění bioenergie prostředím - tedy i organismem. Je to velmi důležité, 
protože žijeme ve světě, kde když už jdeme náhodou do přírody, tak si 
vezmeme boty, které naší nohu stáhnou a gumovou podrážkou nás oddělí od 
země. Žijeme v domech, kde jsou zdi plné 
k o v o v ý c h č á s t í a z a v e d e n é 
elektroinstalace. Naše domy izolujeme 
od přirozeného spojení se zemí, která má 
přirozenou magnetickou povahu. Dalšími 
dů lež i tým faktem je všudypř í tomné 
e lektromagnet ické zá ření , d ig i tá ln í 
přenosové sítě, WiFi atp. Všechny tyto 
aspekty mají elektrickou tedy informační 
povahu a posi lu j í naš í rozumovou 
stránku, která funguje dle takzvaně 
zkušenostní logiky - tedy z minulosti do 
budoucnosti . Na základě minulých 
prožitků si konstruujeme budoucí realitu. 
Vzhledem k tomu, že naše podvědomí 
díky implementovaným strachům a 
obavám akcentuje spíše negat ivn í 
prožitky, tak většinově konstruujeme 
scénář, který často není dle našich 
představ.
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Díky pozitivnímu působení technologie PROMETHEUS v našem energo/
infomačním poli dochází k vyrovnávání úrovně magnetické složky, a tím k vyšší 
úrovni harmonie našeho organismu. Pokud se naše tělo nachází ve vyšší úrovni 
harmonie, tedy v harmonickém středu přítomného okamžiku, kde neexistují 
strachy ani pochybnosti, tak je schopné čerpat až nekonečné množství 
bioenergie, která je nezbytná pro regeneraci, vyživování a správnou funkci 
našeho těla. 


Všichni jsme slyšeli, že se naše buňky neustále obnovují - všichni jsme se 
určitě položili otázku proč tedy stárneme, když se naše tělo jednou za čas plně 
obnoví. Stárnutí je proces, který je založen právě na základě nedostatku 
harmonie a tím na nedostatku přirozené bioenergie, kterou naše buňky čerpají 
z kosmického prostředí a ze země. Díky blokování příjmu této energie se buňky 
neobnovují do své původní harmonické podoby, což postupně vede k jejich 
degradaci a nesprávné funkci, která je posléze hlavním důvodem úmrtí 
fyzického těla. Vyrovnání magnetické složky našeho energo/informačního 
systému, je tedy nezbytný předpoklad pro eliminaci působení systémem 
implementovaného programu stáří.


Vědomí, podvědomí, hypervědomí,… 
Náš organismus je neuvěřitelně dokonalý stroj. Z toho jak opravdu fungujeme 
je nám zřejmá pouze malá část. Pro naše správné fungování je potřeba si 
uvědomit, alespoň základní principy a to, že primárně fungujeme na základě 
reziduálních programů uložených v našem 
podvědomí a také to, že moc našeho 
povědomí postupně sílí s přibývajícím 
časem stráveným v hotelu ZEMĚ. Od 
o k a mž i k u , k d y s e n a ro d í m e , t a k 
procházíme neuvěřitelně systematickým 
systémem učení se toho co nejsme, co 
musíme, co je správné a co špatné, jak 
se máme chovat abychom přežili. Když 
jsme děti tak se vzpíráme, nechceme 
fungovat podle pravidel našich rodičů, 
učitelů, farářů atp. Postupem času nás 
tento propracovaný systém dostane do 
kolejí, kde nás chce mít a postupně nás 
dokonce přesvědčí, že je to pro naše 
dobro a dokonce, že v něm máme 
svobodnou volbu. 


Nic není více vzdáleno pravdě, ale 
největší maximálně utajované tajemství 
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je to, že jsme uvěznili sami sebe v našich myšlenkových vzorcích a 
přesvědčeních o tom, kdo jsme a kým přeci nemůže být. Kdo z nás neslyšel 
opakovat nevině rčení, že peníze nerostou na stromech nebo, že bez práce 
nejsou koláče - vůbec si neuvědomujeme, že tyto a tisíce dalších “pravd” je v 
našem systému ukotveno a my dle nich nevědomě žijeme - tedy tvoříme naší 
osobní realitu.


Technologie PROMETHEUS přináší do našeho energo/informačního systému 
přirozené harmonizující frekvence, které všem umožní zpět objevit svou 
podstatu - nulový bod. Tedy skutečnost, že jsme se narodili jako svobodné 
bytosti, které nejsou ničím a nikým omezeny ve své volbě žít život dle svých 
představ. Aby toto bylo možné, je potřeba ve svém podvědomí objevit zažité 

vzorce dle kterých žijeme v 
polautomat ické rež imu. Je 
nutné si uvědomit své strachy, 
pochyby, pocity méněcennosti 
a to, že nám v žádném případě 
nepřináší nic dobrého.


K vysvětlení k čemu je naše 
p o d věd o m í ( t e d y u l ože n é 
automatismy) dobré je potřeba 
s i uvědomi t , že jsou zde 
uloženy řídící informace o naší 
chůzi , dechu, pravidla, že 
srdce bude pumpovat více krve 
v případě zátěže atd. Naší 
největší chybou není tedy to, 
že máme v podvědomí uložené 
programy, které automaticky 
řídí chod našeho organismu, 
ale to že si neuvědomujeme, že 
v tomto podvědomí jsou také 

programy, které nám neslouží.   


Proces rozpoznání uložených návyků nemusí být vždy příjemnou záležitostí, 
ale pokud nechceme žít život někoho jiného, tak jinou volbu nemáme. 
Technologie PROMETHEUS pomůže k udržení nově nabyté úrovně svobody. 
Po odhalení zažitého vzorce chování, který již není v souladu s naším přáním 
pomáhá v období, kdy se náš vzorec, reprezentovaný fyzickou synapsí v 
našem mozku, postupně rozpadne a my si znovu začneme uvědomovat, že 
jsme některé věci dělali pouze ze zvyku. Pro příklad lze uvést jeden z 
nejběžnějších a možná i nejdestruktivnějších vzorců všech rodičů a to je 
neustálý bezdůvodný strach o děti.
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Závěr 
Technologie PROMETHEUS je nenápadná. Pro řadu z nás je těžké si 
představit, že něco, co není zastrčeno do všudypřítomné zásuvky, může 
doopravdy fungovat. Pokud to naše myšlení připustí, tak budeme mile 
překvapeni, jak blahodárné účinky tato technologie přinese do našeho života a 
to dokonce bez vedlejších účinků nebo sekundárních nákladů.


Senzitivní lidé účinky cítí ihned, jak přijdou s technologií do styku. Je to díky 
tomu, že mají rozvinuté vnímání pohybu energie jejich tělem. Většina z nás tuto 
jemnou energii nemusí v první fázi cítit. Všichni pozorní lidé si, ale začnou 
uvědomovat změny, které začnou probíhat na úrovní vztahové a na úrovni 
celkového zdraví a hlavně celkové pohody. Pokud budeme využívat technologii 
dlouhodobě, tak se dostaví účinek i v oblasti naší hojnosti, kde je velmi 
důležitá eliminace zažitých vzorů chování, protože v této oblasti je negativní 
programování nejsilnější.


Martin Vimr


Kontakt:


Lena Amoris

+420 604 477 774


lena.amoris@email.cz


R E S O N A N C E  P O W E R 

Kodaňská 649/20, 101 00 Praha 10 Vršovice


IČO: 02992922
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