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Quantum Biofeedback
A természetes életerő energetizálása…..

Mi a Quantum Biofeedback?

A SCIO  készülék a quantum fizika tudományára épülő Quantum Biofeedback módszerét 
alkalmazó teljesen megbízható rendszer. A Quantum Biofeedback olyan gyorsan fejlődő 
technológia, amely képes az emberi (állati) test teljes biológiai állapotát a számítógép 
bitsebességgel feltérképezni. Az eredmény néhány percen belül látható a számítógép 
képernyőjén.
A Quantum Biofeedback használata segít minket abban, hogy testünk saját jelzéseit, rezgéseit 
felhasználva egészségünket fejlesszük. 

Hogy működik a Quantum Biofeedback?
A legkönnyebben úgy érthetjük meg a Quantum biofeedback működését, ha 
stresszfaktorokban gondolkodunk. Stresszfaktorok mindazok a tényezők, melyekkel együtt 
születtünk, vagy életünk során befolyásoltak minket, ill. a káros környezeti ártalmak hatására 
kerültek a testünkbe.

A Quantum Biofeedback során nem kell testünkbe tűvel, vagy bármilyen eszközzel behatolni. 
A SCIO készülék kényelmes (a csuklókra, bokákra és a fejre helyezett ) pánt segítségével 
gyors, 3 perces energetikai tesztet végez, amelynek eredményei betöltődnek a speciális 
számítógép programba. Ezek az információk jelzik a szervezetben aktuálisan uralkodó 
stresszek mennyiségét ill. a test energetikai állapotát.

A tesztelés során összegyűjtött adatok segítenek a szervezet szükségleteinek megértésében. 
Képes feltárni azokat a specifikus stresszfaktorokat, melyek mélyben megbújva a test 
öngyógyító képességét gátolják. A Quantum Biofeedback módszerével energetikailag 
korrigálhatjuk és csökkenthetjük ezeket a stresszeket. 

Miért válasszuk a Quantum Biofeedbacket?
Mivel a módszer kényelmes és relaxáló helyzetben gyors információ összegyűjtésére képes, a 
Quantum Biofeedback kezelők nagyon hatékonyan, de gyengéd módszerrel tudják 
befolyásolni klienseik stresszét.
A Quantum Biofeedback komoly szerepet játszik a jövőben az egészségmegőrzés terén, 
azáltal, hogy relaxációval csökkenti a stresszt és a fájdalmakat.



Milyen érzést tapasztalhatunk a Quantum Biofeedback alkalmazásakor?
A legtöbb ember nem érez semmi különöset, míg mások mély relaxációt élnek át, vagy csak 
egyszerűen jól érzik magukat. Van olyan kliens, aki azonnal az ülés után energikusabbnak 
érzi magát.

Kinek előnyös a  SCIO és a Quantum Biofeedback?
Minden embernek a csecsemőkortól az idősebb generációig, de speciálisan állatoknál is 
alkalmazható.
A kliensekkel való Quantum Biofeedback kommunikáció független a nyelvtől, a verbális, a 
vizuális vagy a tudatos gondolkodási folyamatoktól.

Mit eredményezhet a Quantum Biofeedback alkalmazása?
A biofeedbacket tudományosan arra fejlesztették ki, hogy csökkentse a betegséghez, 
sérüléshez vagy érzelmi traumához kapcsoló stresszt és megemelkedett vérnyomást.

A Quantum Biofeedback végső eredménye magasabb szintű jóllét, nagyobb mentális 
tisztaság, fájdalom csökkenés, és a fizikai teljesítmény növekedése lehet.

Mi a SCIO készülék?
A SCIO egy csúcstechnológiájú Quantum Biofeedback készülék, mely azokat a 
stresszfaktorokat célozza meg, melyek a modern életmóddal és környezettel járnak együtt. A 
rendszer  hardverből és software-ből áll. A hardver egy olyan digitális interface doboz, mely a 
számítógéphez USB csatlakozással, a klienshez pedig 5 kényelmes csatlakozással 
(csuklókhoz, bokákhoz ill. homlokhoz) kapcsolódik.
A SCIO software Windows alapú PC-n működik, mely összeköttetésben a hardverrel lehetővé 
teszi, hogy a praktizáló olvasson a kliens finom energia mezőjében. A szemet gyönyörködtető 
3D-s grafikák és az érdekes képernyőfelületek a klienset is bevonják a programba, ami erősíti 
a test-lélek kapcsolatot.

Hogy működik a SCIO?
Rezonál: A vizsgálat közben a SCIO többezer energetikai jelre rezonál, századmásodperc 
alatt egyenként, és jelzi a test reakcióit ezekre a jelekre. Ezt a gyors tesztfolyamatot hívják 
Xrroid folyamatnak.

Mér: A SCIO méri a test feszültségét, csakúgy mint a bőr ellenállását. A bőr ellenállásán 
keresztül mérve egy egészségileg biztonságos, változtatható mikroáramot alkalmazunk . A 
volt, amper és ellenállás változások egy reaktivitás profilt hoznak létre, amely meghatározza a 
Xrroidot.

Összehasonlít: A SCIO összehasonlítja a test tri-vector (három vektoros) rezonáló 
frekvenciáit – komplex matematikai értelmezés a volt, amper és ellenállás változásaira építve 
– az adatbázisban tárolt több, mint 10 000 energetikai jellel.

Visszajelez: A SCIO egy kliens központú Xrroid, autofókuszált  galvanikus bőrreflex-szel 
(GSR) jelez vissza (feed back). Ez lehetővé teszi az elektromos potenciál és GSR mikroáram 
EDS általi mérését. Könnyedén elérhető a stresszcsökkentés, relaxáció és fájdalom 
csökkentés.

A SCIO készülék specifikációja



110 Bit információ / msec                        Pontosság:+/- 0.001 Volt,  +/- 1 mA  és  +/- 10 Ohm; 
A készülék  kimenete: max. 250mA, 6 V DC,      Portok: 2 Serial, 1 USB, 3 pótkivezetés, 
Alap tartozékai:  Digitális interface doboz, Fejpánt, Csukló és boka pántok; USB kábel; 
Clasp32 Software DVD , Két éves garancia.

Mi  a Quantum Biofeedback?
Olyan gyorsan fejlődő technológia, amely az emberi (állati) test teljes biológiai állapotát a 
számítógép bitsebességével képes feltérképezni .Az eredmény néhány percen belül látható 
a számítógép képernyőjén.
Quantum Biofeedback elérhető, - a mai tudományban legfejlettebb és egyedülálló stressz- és 
fájdalom csökkentő, mellékhatás nélküli- technológia ,mely funkcióját a SCIO készülék 
használatán keresztül éri el. 

Mi a Quantum Biofeedback hátterében álló tudomány?
A SCIO rendszer megbízhatósága és hitelessége a bio-energetika és a bio-válasz területén 
szerzett kutatásokon alapul. A tudomány igazolta: testnek van elektromossága, így az 
elektronikus reaktivitás a testben mérhető az impedancia, amper,volt, kapacitás, induktivitás 
és még 16 különböző paraméter segítségével. Ez teszi egyedivé a SCIO-t.

Az elemek háromvektoros (tri-vector) (a feszültség, áramerősség és ellenállás kapcsolatának  
matematikai kalkulációja) rezonancia frekvenciáit összehasonlítja a kliens háromvektoros 
frekvenciáival. A Quantum tudomány és a tradicionális vagy klasszikus biofeedback 
együttesen létrehozta a Quantum Biofeedback-et.

SCIO programok

Autofókusz Quantum Biofeedback Programok – Biofeedback, Elektro Auto- Meridian, 
Chakra kiegyensúlyozás, Gerinc, Szín, Auto-Frekvencia, Trivector (Bicom/Mora), Spirituális 
gyógyítás,Akupuktura, Rife

Speciális – Elektro Kranioszakrális energia, Iridológia, Agy-hullám, Allergiás reakció 
relaxációs tréning, Súly kontroll tréning, TMJ, Szem, Hallás, Sport, Szépség, Méregtelenítés, 
Fiatalítás, Fogászat

Stressz és Fájdalomcsökkentés Alternatív Megközelítése – Degeneráció, Sérülés, 
Fájdalom, Metabolikus helyrehozás, Hormonális, Neurológiai, Relaxáció és alvás, Emésztés, 
Jóllét, Oxigén ellátás, Izom felépítés, Rugalmasság, Koordináció, Immunstimulálás, Krónikus 
fáradtság, Gyulladásgátlás, Fibriozitás, Intellektus stimulálás, Vércukor, Paraszimpatikus 
idegrendszer, Szimpatikus idegrendszer és Autonóm idegrendszer

Kik használják a Quantum Biofeedbacket és a SCIO-t?
Jelenleg több ezer egészség megóvó praktizáló használja világszerte a készüléket, például 
orvosok ,sportorvosok, állatorvosok, csontkovácsok, pszichológusok, hipnoterapeuták, 
fogorvosok, kineziológusok, akupunturisták, masszázs terapeuták, természetgyógyászok, 
homeopaták, kutatók, családok, lakóközösségek, kozmetikusok úgy mint bárki más, aki 
személyesen relaxációt és stressz-, fájdalomcsökkenést akar elérni.



Miért szerezzen be SCIO-t a praxisába?
Hogy egy kényelmes és relaxáló, ártalmatlan folyamat közben képes legyen azonnali virtuális 
információhoz jutni, ezáltal az egészség megörző terapeuták hatékony és finom 
ráhangolódással meg tudják célozni a klienseik stresszeit. A Quantum Biofeedback a jövőben 
meghatározó szerepet fog betölteni az egészségmegóvásban a relaxáció, a stressz- és 
fájdalomcsökkentés területén.

A SCIO készülék előnyei:

• Teljesen ártalmatlan, csak 5 kényelmes pántot igényel a csuklókon, bokákon és 
homlokon 

• Mér, összehasonlít és visszajelez 10 000 feletti energetikai jel alapján, egy olyan 
rendszerben, amely vészjelzést ad a felhasználói hiba, személyes elfogultság, vagy 
készülékhiba esetén 

• Három-vektoros kapcsolatot létesít a mért test és a 10 000-es adatbázis között, a testi 
stressz 3 dimenziós perspektívájában 

• A SCIO fenntartja a test bemérését nano-másodperces bio-válaszokon keresztül, 
folyamatosan

• Órák és napok helyett , percenként hoz létre feedbacket 
• Hordozható és szinte bárhol használható – Elmehet a kliens otthonába  is 
• Teljes stressz- és fájdalom kezelés: központ a kézben – kiterjesztheti a készségét. 

Egyre többet tanulhat minden kliensnél 
• Hatalmas kutatási anyag és tanulási lehetőség tárolódik a SCIO könyvtárában, 

ötleteket és hivatkozási pontokat ajánlva ,hogy az optimális feedbacket érjük el a 
klienseinknél .

Fontos

A SCIO rendszer biofeedbackre használható. Relaxációra, stressz- és fájdalom 
csökkentésre lett kifejlesztve (Quantum Biofeedback). A SCIO nem diagnosztizál. 
Diagnózis felállítására csak orvos hivatott.

Más megfogalmazásban:

A biorezonancia elvének segítségével megtanulhatunk az információkkal dolgozni, 
felhasználhatjuk saját hasznunkra. A biorezonancia, egy nagyon összetett folyamat.

Minden embernél sikerül elindítani a regenerációs folyamatot.
A felhasznált információ legalább részlegesen hasonlítson ahhoz, amelyet szeretnénk 
eltávolítani. Ha sorozatosan hatunk az élő anyagra, amely “problémás” állapotban van, 
-hiszen egy bizonyos negatív információ hordozója, akkor egy részben hasonló információval 
változást idézhetünk elő a negatív információ hullámhosszában. Ezzel aztán ugyanazon 
frekvencián kezd el rezonálni, mint az információ, amelyet a bio információs készítmények 
hordoznak magukban, s amellyel valójában hatást kívánunk elérni. Ez annyit jelent, hogy a 
megfelelő információ felhasználásával kiolthatjuk, vagy mérsékelhetjük a test negatív 
információit.



Ez elég ahhoz, hogy a fordított regenerációs folyamat beinduljon.
Ezt követően rendeződnek a meridiánok energetikai viszonyai, és végül visszatér a korábban 
elveszett erő.
A megfelelő vitaminok és ásványi anyagok beiktatásával egyfajta kulcssorozatnak 
tekinthetjük, amelyek a hasonlóság elv alapján mozgósítják és harmonizálják a test fontos 
életfolyamatait.

Az egyészséghez való visszatérés a Földön nélkülözhetetlen.
A Biorezonancia látszólag jelentéktelen erővel hat, de ez az erő sokra képes. Ismétlésben van 
az erő, és mindennek megvan a maga ideje. Az ismételt hatással bizonyos idő elteltével, 
finom információi célba érnek. Ha valamelyik bio információra még helyesen rá is 
hangolódunk, a biorezonancia megsokszorozza a végső hatást.

Az  Új SCIO QUANTUM Biofeedback készülék ára  kb. 15.000       €+ 27% Áfa,  mely 
tartalmazza:

A SCIO készülék és a hozzá tartozó software /angol/ és tartozékok
Dohányzás leszoktató program

Teljes Kezd  Útmutató ő anyag /írásos, dvd, cd /



További lehetőségek:
Tanulmányok folytatásának lehetőségei akár magyarul is,  Magyarországon
Világszínvonalú oktatási és hálózatépítő/társasági események
Teljes körű, 24 órás technikai és programokat érintő ügyfélszolgálat a hét minden napján
(csak angolul – magyarul hétköznap munkaidőben)
További üzleti lehet ségekő
Magyar tapasztalatok folyamatos információ cseréje
Kiegészít  tartozékok vásárlási lehet sége ő ő

Érdekl dni: Nagy Imre ő ügyvezet  Igazgatóő
30-9423-551

A készülék a megrendelést követő 2-3 héten belül elkészül.
Fizetés: megegyezéses átutalási napon kiszámolt forint átutalással,

vagy euróban,  vagy más megegyezéses formában.
Ez ügyben hívjon mobilon

. 


