
VĚTŠINA Z NÁS CÍTÍ, ŽE 

NAŠE FYZICKÉ TĚLO 

FUNGUJE LÉPE, KDYŽ SE 

DOBŘE CÍTÍME A JSME PLNI 

POZITIVNÍ ENERGIE.  

MY JSME PŘESVĚDČENI, ŽE 

TENTO STAV LZE NEJENOM 

NAVODIT, ALE I TRVALE ŽÍT.  

PROMETHEUS  

JE  ÚČINNÝM POMOCNÍKEM 

PRO VÁŠ KVALITNÍ ŽIVOT, 

ZDRAVÍ A POHODU.

Společnost se zabývá principy zdraví 
fyzického těla, založené na účinných 
prostředcích posilujících přirozenou 

regeneraci našeho organismu.
 Pro duševní pohodu, minimalizaci 

stresové zátěže vyvíjíme, vyrábíme a 
distribuujeme vibrační technologii 

PROMETHEUS
založenou na posvátné geometrii ve 

spojení s unikátními vlastnostmi 
křemičitého skla.

K D O  J S M E

Všichni se rádi obklopujeme 
krásnými věcmi.

Někteří z nás již zkoumají, proč se 
nám některé věci líbí a proč se s 

nimi cítíme krásně.

PROMETHEUS

R E S O N A N C E  P O W E R  
Kodaňská 649/20, Praha 10, IČO: 02992922

Lena Amoris 
Mob. +420 604 477 774

email.: lena.amoris@email.cz



Technologie přináší přirozenou ochranu před 
negativními vlivy elektromagnetického smogu 
tím, že poskytuje stabilní elektromagnetické 
pole  vysoké  frekvence,  které  stabilizuje 
vlastní biopole člověka ve vibracích pohody. 

Zakomponované  frekvence  řady  369  a  další 
harmonické vibrace, které těleso dvacetistěnu 
poskytuje, citliví lidé vnímají jako teplo nebo 
příjemné brnění.

Život  podporující  vlnění,  které  technologie 
PROMETHEUS  generuje  bez  použ it í 
externího zdroje, pozitivně ovlivňuje vše živé, 
co se nachází v jejím dosahu. 

Logo  je  do  optického  skla  vnášeno  pomocí 
pokročilé laserové technologie. 

PŘESVĚDČTE SE SAMI

Koule - optické křemičité sklo české produkce.   
Logo PROMETHEUS 20-ti stěn s 3 orbity.

T E C H N O L O G I E  P R O M E T H E U S

naši předci stavěli různé chrámy, pyramidy, obelisky a další stavby založené na posvátné geometrii, kde 
se přirozeně uzdravovali, dobíjeli životní energii a uvědomovali si sami sebe.  

Technologie PROMETHEUS přináší zpět tyto prvky do života lidí.

PŘ ÍVĚSKY PROMETHEUS:        1 200 KČ  

Ve tvaru kruhu nebo ve tvaru srdce doporučujeme hlavně ženám, 
pro trvalou pohodu v oblasti štítné žlázy a srdce. Přívěsek lze 
aplikovat na libovolnou část těla, kde po krátké době uleví od 
bolesti nebo přebytečného napětí. Umístění na krku dodává 
člověku vyšší úroveň klidu a pohody. Doporučujeme nosit na 
nevodivém řetízku, kůži nebo šňůrce.    

OPTICKÁ KOULE:              

Průměr 30mm    1 200 KČ 
Osobní talisman. Lze přikládat na různá místa pro zmírnění bolesti 
nebo eliminaci stresové zátěže. Trvale u sebe :0).  

Průměr 60mm    6 000 KČ 
Stimulace vody - např. ve džbánu, prostor v automobilu nebo jako 
cestovní osobní prvek řešení prostředí hotelu atd.

Přívěšek kulatý 2D logo. Přívěšek srdce 2D logo. 

Koule 30 mm 3D logo. Koule 60 mm 3D logo.

Koule 100 mm 3D logo.

OPTICKÁ KOULE + PODSTAVEC SKLO NEBO DŘEVO S LED PODSVÍCENÍM:  

Průměr 100mm    12 000 KČ 
Pročištění prostoru bytu - vytváří příjemné klima a domácí 
atmosféru. Velmi silně podporuje ozdravné procesy našeho těla. 

Průměr 150mm    19 000 KČ 
Pročištění prostoru domu - vytváří příjemné klima a domácí 
atmosféru. Podporuje psychickou a mentální pohodu. Koule 150 mm 3D logo.


