WELCOME TO THE SYSTEM
Slovník
• ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION - Systém aktivace energetických, psychických a fyzických zdrojů v lidském
organizmu pomocí Internetu.
• ICANDO modul - souhrn kontinuálně se střídajících kroků poskytování aktivačních informací (textových
a vizualizovaných).
• ICANDO modul okamžité Aktivace - ICANDO modul aktivující mozek ihned po jeho absolvování (projití).
• ICANDO modul přerušované Aktivity - ICANDO modul aktivující mozek v rovnoměrných intervalech v průběhu několika
dnů.
• ICANDO modul s timerem (časovým spínačem) - ICANDO modul aktivující mozek s časovým zpožděním po jeho
absolvování.
• Varianty Aktivace - různé, podle zásady uplynutí času od Okamžiku Aktivace, způsoby aktivace prostřednictvím ICANDO
modulu.
• ICANDO uživatel - přihlášený uživatel systému ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION. • ICANDO kód - sedmimístné
číselné přístupové heslo do ICANDO modulu. Je generováno Systémem a je zasláno na e-mail po zaplacení.
• ICANDO číslo platby - osmimístný kód identiﬁkace platby. . Je generován Systémem a je zaslán na e-mail po
absolvování testu. Musí se uvádět při kterémkoli způsobu platby!
• ICANDO jméno - identiﬁkace ICANDO uživatele v Systému. Vzniká při registraci a zadává je podle svého uvážení
• ICANDO uživatel.
• ICANDO konzultant - oﬁciální zástupce systému ICANDO SISTEM OF ACTIVATION.
• Modulární řada - skupina nezávislých ICANDO modulů sjednocených podle zásady variability Okamžiků Aktivace.
• Nevyužitý ICANDO modul - aktivace přerušená prostřednictvím ICANDO modulu z technických důvodů na straně
• ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION (viz. Varianty aktivace).
• Podporující ICANDO modul - ICANDO modul podporující hladinu aktivity mozku při Aktivaci s přerušovanou aktivitou
(viz. Varianty aktivace).
• ICANDO život - život a rozvoj systému ICANDO SYSTEM OF ACTIVATION. Informační oddíl stránky.
• Vstup do ICANDO modulu - časový bod. Zahájení Okamžiku Aktivace. Je přístupný jen s ICANDO kódem.
• Okamžik aktivace - časový úsek. Čas aktivace prostřednictvím ICANDO modulu.
• Základní ICANDO modul - ICANDO modul aktivace 1. dne při Aktivaci s přerušovanou aktivitou (viz. Varianty aktivace).
• Absolvování Okamžiku Aktivace - postupný pohyb uvnitř časového úseku. Bezprostřední průběh času při aktivaci mozku
prostřednictvím ICANDO modulu.
• Absolvovaný Okamžik Aktivace - úspěšně ukončená aktivace prostřednictvím ICANDO modulu.
• Doba Aktivace - jeden nebo několik vzájemně svázaných časových úseků. Předem stanovená doba trvání a cykličnost
stavu Aktivovaného mozku.
• STARTWORD - První krok v okamžiku Aktivace. Preambule k činnosti určitého ICANDO modulu. Vysvětlení podmínek
úspěšné aktivace.
• WORDTIME - 2., 4. a 6. krok uvnitř ICANDO modulu. Textové naladění k vnímání TRINIX. Vyslovuje se nahlas.
• FINISHWORDTIME - 8. krok uvnitř ICANDO modulu. Textové potvrzení aktivace mozku. Vyslovuje se nahlas.
• TRINIX - 3., 5. a 7. krok uvnitř ICANDO modulu. Vizualizovaný ozvučený zdroj aktivace systému ICANDO SYSTEM.
• TOP - Závěrečný krok v Okamžiku Aktivace. Vizualizace aktivity mozku po absolvování ICANDO modulu.
• TEST - parametry určující cíle a variantu Aktivace mozku. Pouze pro ICANDO uživatele (viz. Kroky v Systému).

www.icandosystem.com

