WELCOME TO ICANDO SYSTEM

O projektu
ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION – je jedinečný systém pro aktivaci schopností Vašeho mozku. Správné použití systému
je zárukou nejen značného rozšíření parametrů schopností Vašeho mozku, ale také všeobecného zlepšení Vašeho psychického a fyzického stavu, harmonizace procesů ve Vašem okolí a uvnitř Vás.
Dosažení těchto výsledků je zřejmé. Zkuste odpovědět na otázku: „Proč chci aktivovat svůj mozek pomocí systému ICANDO
SYSTEM OF ACTIVATION?”.
Odpověď je jednoznačná.
• V současných podmínkách prudkého urychlení vědecko-technického pokroku
• kdy rychlost stárnutí informací se měří v minutách
• kdy rychlost energetických procesů je téměř fyzicky hmatatelná
• kdy hlavní podmínkou postupu vpřed a schopnosti konkurence je Vaše schopnost stihnout vše včas…
Často se cítíte unavenými a opotřebovanými. Nestačíte zpracovávat všechny potřebné informace!
A mezinárodní slovo stres je srozumitelné ve všech jazycích, ale, co je nejhorší, je zcela obvyklé
a pochopitelné i pro Vás osobně!
Často Vás napadlo, že z této situace musí být nějaké východisko. Pár možností jste již určitě vyzkoušeli. Ovládáte techniku
snižování stresu a způsoby vlastního uklidnění. A to je velmi správné a potřebné.
Avšak to Vám pomůže uvolnit se po chvílích napětí, ale neřeší to hlavní úkol: Jak bez přílišného vypětí všechno stihnout?
ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION řeší právě tento problém!
Pojem Aktivace mozku zahrnuje rozšíření 7 základních parametrů mozkové činnosti při zpracování a osvojování informací:

Rozsah
• se rozumí zvýšení rozsahu kapacity aktivní části mozku, aktivace pravé hemisféry

Rychlost
• se rozumí zvýšení rychlosti mozku při přijímání informačního toku

Mohutnost toku
• se rozumí rozšíření adaptační schopnosti mozku pro příjem zvýšeného informačního toku

Složitost
• se rozumí schopnost mozku zpracovávat tok složitějších informací

Analýzu
• se rozumí schopnost mozku zpracovávat tok složitějších informací

Absorpci
• urychlení procesu schopnosti klasiﬁkace vstupního informačního toku

Ukládání

• aktivace schopnosti mozku koncentrovat a uchovávat informace v komprimovaném stavu s následnou
možností jejich vytažení podle potřeby
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Aktivace mozku prostřednictvím ICANDO modulu je klíčovým prvkem globální soustavy vědomostí a možností aktivace energetických zdrojů lidského organizmu, jako celku. Tyto poznatky jsou dnes přístupné pro všechny lidi a jsou nám přístupné
v různých formách. Prostředníky aktivace, vhodnými pro naše vnímání, jsou obrazy a zvuky, které s Vámi pracují uvnitř
modulu:
• STARTWORD
• WORDTIME
• TRINIX
• FINISHWORDTIME
• TOP
Používání a úspěšné využití postupů ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION od Vás nevyžaduje detailní chápání všech nuancí
samotného Okamžiku aktivace. Systém je unikátním know-how. Přesně tak, jak to formuloval Thomas Edison – genius
v oboru elektrotechniky. Na otázku: „Co je to elektřina?“, - odpověděl jednoduše: „Elektřina je – použijte jí.“
Vědci dokázali, že aktivní část mozku činí celkem 3-5% jeho objemu. ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION nejen, že zvětšuje
objem aktivní části mozku v Době aktivace, ale také zlepšuje jeho schopnosti. V důsledku toho jste schopni přijímat
a zpracovávat informace mnohem kvalitněji a efektivněji! Děláte to snadno, rychle a neunavíte se při tom.
Navíc je ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION svérázným trenažérem mozku: mozek, který je pravidelně ve stavu aktivity, si
na ní do určité míry zvykne a jeho schopnosti v „normálním“ stavu se postupně zvyšují.
Cíle a verzi Aktivace určuje sám uživatel ICANDO před proběhnutím Okamžiku Aktivace. Úplný přehled směrů využití
Aktivovaného mozku, které jsou dostupné již dnes, najdete v Testu.
Můžete mít mozek, který bude pracovat se zadanou výkonností v zadané kvalitě v době, kdy to Vy budete potřebovat!
Můžete zvýšit produktivitu činnosti svého mozku! Zrychlit rychlost myšlení!
• Chcete po bezesné noci nebo dlouhém letu absolvovat jednání snadno a bez napětí?
• Podnikáte na burze?
• Hrajete golf?
• Jste student?
• Máte zkoušky?
• Aktivujte svůj mozek modulem ICANDO!
• Chcete zvládnout v krátkém časovém období novou technologii?
• Účelně absolvovat kurz zvyšování kvaliﬁkace?
• Produktivně se zúčastnit „Mozkového útoku“?
• Aktivujte svůj mozek modulem ICANDO!
• Naučit se cizí jazyk?
• Být v práci soustředěnější a produktivnější?
• Nebo chcete prostě tancovat a bavit se bez únavy a dopingů mnoho hodin v jednom kuse?
• A možná právě dnes je pro Vás důležitá pohoda a harmonie rodinných vztahů nebo kolektivní tvorba?
• Aktivujte svůj mozek modulem ICANDO! VY TO DOKÁŽETE!
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ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION aktivuje Váš MOZEK! Mozek – to je centrum, které řídí všechny procesy v lidském
organizmu. A Vy to víte!
Stačí, když aktivujete svůj mozek prostřednictvím modulu ICANDO. Absolvujte test a způsob aktivace bude zvolen právě pro
Vás, podle Vašich požadavků. Níže uvedené schéma názorně zobrazuje úroveň aktivity mozku v Době aktivace v různých
Variantách aktivace.
Jsou tři:
• Okamžitá aktivace
• Aktivace s timerem (časovým spínačem)
• Aktivace s přerušovanou aktivitou
Diagram 1

Diagram 2
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Diagram 3
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Každá Varianta aktivace odpovídá určitým modulovým řadám, které v sobě spojují:
• moduly ICANDO okamžité aktivace
• moduly ICANDO aktivace s timerem
• moduly ICANDO s přerušovanou aktivitou
Postupy používané v ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION jsou unikátní a prošly celou řadou zkoušek a analytických zkoumání.
Všechny výsledky potvrdily vysoký stupeň účinnosti systému a vysokou produktivitu činnosti mozku v Době aktivace.
Ohlasy na výsledky působení ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION najdete v oddíle “ICANDO život”.
Již po prvním Absolvovaném Okamžiku Aktivace přestanete hledat PRO a PROTI. Když si na sobě vyzkoušíte stav
Aktivovaného mozku, objevíte pro sebe nový život se ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION.
Chcete se zeptat nebo se poradit?
Kontaktujte Systém (oddíl Info a kontakty) nebo svého ICANDO konzultanta. Jeho jméno a e-mail najdete v oddíle Konzultanti nebo si ho zvolíte při Registraci.
Registrace v ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION pod ICANDO jménem (zvolíte si je sami) je povinnou podmínkou pro
používání Systému.
Pouze ICANDO uživatel může absolvovat test a získat ICANDO číslo platby pro zaplacení ICANDO modulu. Po zaplacení
zašle Systém na Vaší e-mailovou adresu ICANDO kód pro vstup do ICANDO modulu a Absolvování Okamžiku aktivace.
Určitě si prostudujte Pravidla Aktivace! Nedodržení Pravidel zhoršuje výsledek Aktivace.
Připravte se na aktivaci před vstupem do ICANDO modulu. Nalaďte se, v myšlenkách se odpojte od spěchu a připravte se
na vnímání informací.
Dál Vás ICANDO modul povede sám. Hodně úspěchů!
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