
BIOREZONANS I BIOFEEDBACK METODĄ  SCIO™
ULTRANOWOCZESNA MEDYCYNA ENERGETYCZNA
KOMPUTEROWE BADANIA I ZABIEGI W JEDNYM

KONCEPCJA SCIO™ POWSTAŁA 
W NASA DLA UZDRAWIANIA 
ASTRONAUTÓW W KOSMOSIE

SCIO™ to urządzenie 
medyczne klasy IIa dla:

SCIO™ - MEDYCYNA 
PRZYSZŁOŚCI W 
TERAŹNIEJSZOŚCI

Komputerowe zabiegi i badania ciała 
ultranowoczesną metodą SCIO™ 
(łac.WIEM) oparte są na najnowszych 
osiągnięciach fizyki i biologii 
kwantowej, dzięki czemu można opisać 
lokalizację i przyczynę złego stanu 
zdrowia, wskazać optymalną terapię 
ororaz zrobić odpowiednie zabiegi. SCIO
™ umożliwia zbadanie indywidualnych 
reakcji pacjenta na wielu poziomach. 
SCIO™ ma zastosowania nie tylko w 
przypadku ludzi, ale też zwierząt, 
przyrody, wody, związków partnerskich 
i biznesowych, a nawet zwiększa plony 
rrolne. 
SCIO™ łączy wszelkie znane 
zastosowania Biofeedbacku z 
wyjątkowym medycznym 
oprogramowaniem, pozwalającym 
zapewnić twojemu klientowi najlepszą 
alternatywną pomoc.

SCIO™ mierzy podstawowe elektryczne 
wskaźniki ciała i stwarza opinię 
zwrotną, która może być w formie 
audio, wizualnej lub haptic – 
dotykowej (reakcja dotykowa oznacza 
elektrostymulację skóry, aby 
zredukować elektro-stres i wspomóc 
szszybki relaks). Zdrowe tkanki reagują w 
przewidywalny sposób, podczas gdy 
niezdrowe tkanki będą zachowywać się 
będą inaczej, powodując inne odczyty. 
Wszystkie komórki uszkodzone, w 
stanie zapalnym czy zwyrodnione dają 
inne odczyty niż te, które są bazowymi 
nnormami klienta. W cybernetycznej 
pętli SCIO™ mierzy elektryczność ciała 
i stwarza zapis do uzdrawiania ran, 
redukcji bólu, relaksacji i obniżenia 
stresu poprzez elektrostymulację.
SCIO to prekursor i lider 
profesjonalnego biofeedbacku i jak 
twierdzi producent: "SCIO oferuje 
bezdyskusyjnie największy i najlepszy 
pakiet oprogramowania w dziedzinie 
medycyny energetycznej. SCIO to 
najbardziej zaawansowane urządzenie 
dodostępne na rynku…”

SCIO™ (ang. The Scientific 
Consciousness Interface Operations 
System; łac. WIEM) jest automatycznym, 
sterowanym przez komputer, 
nieinwazyjnym, aktywnym urządzeniem 
terapeutycznym. Koordynuje on złożony 
program biofeedbacku 
elelektro-modalnego z 
oprogramowaniem komputerowym, aby 
zbierać bioenergetyczne informacje na 
temat pacjenta czy też badanego 
obiektu, przestrzeni, sytuacji. Jest to 
system zarządzania stresem, który 
określa reakcje elektrofizjologiczne.

Informacje są zbierane przy użyciu 
elektrod podłączonych do głowy oraz 
kończyn, co daje dokładny i precyzyjny 
obraz ogólnego stanu klienta. Zebrane 
dane są katalogowane, tabelaryzowane 
i dopasowane do danego człowieka 
(zwierzęcia, pola, przestrzeni, sytuacji) i 
wywyszczególnione przez SCIO™ w 
kolejności, począwszy od najwyższego 
stopnia reakcji. Dzięki temu w 
bezpieczny i nieinwazyjny sposób 
uzyskuje się dostęp do prawie 11.000 
danych sklasyfikowanych jako 
parametry fizjologiczne i zmiany 
ppatologiczne (zakażenia, infekcje, 
alergie, niedobory i nadmiary 
elementarnych składników organizmu). 
SCIO™ łączy pola biorezonansu i 
biofeedbacku w celu analizy ciała i 
podświadomości pacjenta.

• lekarzy, stomatologów, alergologów
• salonów kosmetycznych - AntyAging,
• zakładów rehabilitacji zdrowotnej, 
• terapeutów, psychologów, nauczycieli
• uzdrowicieli, homeopatów, 
naturoterapetów, chiropraktyków,
•• rolników, leśników, weterynarzy,
• sportowców, trenerów sportowych 
(atletyczne programy),
• uczniów, studentów (super learning),
• całej rodziny (super prosta obsługa).

Niektóre aplikacje SCIO™ :
• Elektro-Akupunktura 
• Korekta meridianów
• Terapie Rifa, Hamera, Bacha
• Rehabilitacja uszkodzonych mięśni 
i redukcja bólu poprzez MENS
• Zapisy EMG, EEG, ECG, GSR-TVEP
•• NLP, Irydologia, Przeglądarka Ciała
• Odczulanie, odwracanie emocji 
• Nieinwazyjna korekta wzroku

Badania
naukowe
potwierdzają
że metoda
SCIO działa!

REZONANS ŻYCIA
Uzdrawianie ciała, umysłu i ducha


