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Hovorí sa, že o zdravie sa máme starať predovšetkým my sami. Aj
keď dokonalé zdravie a všeliek na každú chorobu neexistuje, so starostlivosťou o zdravotný stav a optimalizáciou kondície nám môže
napomôcť prístroj SCIO Biofeedback. Dokáže podrobne analyzovať
zdravotný stav človeka, zharmonizovať orgány a naštartovať samoozdravovací proces.
Jedným zo spúšťačov mnohých ochorení modernej doby je stres, úzkosť,
vyčerpaný organizmus a znečistené prostredie. Pôsobením negatívnych
vplyvov vonkajších faktorov začína v tele ubúdať energia. Tým sa zároveň
naštartuje zlyhávanie obranyschopnosti organizmu. Biochemické reakcie sa
narušia a mozog stratí nad chorými orgánmi kontrolu.
Toxíny a mikroorganizmy prenikajú do nášho tela vzduchom, vodou, potravinami, predmetmi z našej blízkosti. Na takýto útok deštrukčných faktorov
náš organizmus nie je pripravený a ani prispôsobený.
V ľudskom tele je okrem krvného a lymfatického obehu aj obeh energetický.
Energia prúdi 26 dráhami, meridiánmi a celý systém kontroluje a reguluje
sedem základných energetických centier, takzvaných čakier. 1. čakra pohlavná, 2. čakra nadobličiek, 3. čakra podžalúdková, 4. čakra srdcová a týmusová, 5. krčná čakra štítnej žľazy, 6. čakra čelná a pre hypofýzu (mozgový
prívesok), 7. temenná čakra – epifýza, kde sa spája energia všetkých šiestich
centier. Každá endokrinná žľaza pomocou hormónov zabezpečuje správnu
činnosť buniek v celom tele. Čakry predstavujú akúsi špirálu, ktorá sa otáča
proti smeru hodinových ručičiek, aby prúdením životnej energie povzbudila
oslabenú oblasť, a naopak, otáčaním v smere hodinových ručičiek aktivitu
orgánu spomaľuje. Vitálna energia prúdi všetkými centrami zdola nahor
pozdĺž chrbtice do temena hlavy – epifýzy. Pri dobrej zdravotnej kondícii
žľazy pracujú v plnej harmónii. Ak je porušené čo len jedno zo siedmich
centier, cirkulácia energie sa zablokuje a spomalí. Nezdravý orgán spôsobí
v tele nerovnováhu a disharmóniu v komunikácii s mozgom, narušia sa
biochemické reakcie, začne zlyhávať obranyschopnosť organizmu a mozog
stratí nad chorými orgánmi kontrolu. Energetické dráhy človeka sa vekom
zanášajú mentálnym, emocionálnym a fyzickým napätím, telo sa vyčerpáva, chradne a opotrebúva. Navrátiť organizmu silu a zdravie znamená vrátiť
energetickej špirále patričné obrátky.

Pomocou novej metódy frekvenčnej analýzy biorezonancií a elektrostimuláciou nervových buniek i príslušných energetických dráh môžeme
obnoviť narušenú rovnováhu a naštartovať imunitný systém. Prístroj SCIO
Biofeedback dokáže starnúce bunky regenerovať, obnoviť prúdenie
energie v meridiánoch. Regeneráciu buniek stimuluje aj prostredníctvom
elektroakupunktúry, cez akupunktúrne meridiálne cesty. Elektrický impulz
spôsobí zmenu vo vlnovej dĺžke a utlmí v tele negatívnu informáciu. Spätné regulačné impulzy mozgu uvoľnia svalové pnutie, kŕče, stres, bolesť,
pomôžu odstrániť zápalové procesy.
Základom je regenerácia, respektíve harmonizácia, detoxikácia organizmu. Najmä v orgáne, ktorý leží na oslabenej energetickej dráhe, sa väčšinou sústreďujú mikrobiálne, bakteriálne, vírusové či plesňové ochorenia.
Mikroorganizmy sa musia vyplavením dostať z tela čo najskôr von. Aby sa
nežiaduce látky mohli dobre vylučovať, organizmus potrebuje dostatočné
množstvo tekutín. Človek by mal vypiť minimálne dva-tri litre tekutín denne. Ak prekonáva regeneračnú kúru – harmonizáciu, musí piť ešte viac.
Odporúča sa čistá voda alebo bylinný čaj.
Vyšetrenie prístrojom SCIO Biofeedback je bezbolestné, trvá približne 60
až 90 minút, podľa náročnosti alebo závažnosti zdravotného stavu a zvoleného programu. Prístroj zobrazí zoznam orgánov a metabolických funkcií,
ktoré sa najviac odchyľujú od správneho biologického stavu, ukáže najvážnejšie rizikové faktory ohrozujúce zdravie. Elektrostimuláciou nervových
buniek prístroj vyvažuje a harmonizuje najväčšie odchýlky.
Zisťuje tiež vplyv alergénov na organizmus, analyzuje hospodárenie tela
s energiou, vitamínmi a stopovými prvkami, odhalí rizikové faktory. Potom telo zbaví škodlivín a zharmonizuje. Na základe testovania odporučí
liečbu bylinnými preparátmi a prírodnými produktami. SCIO Biofeedback
pôsobí aj na konkrétne zdravotné problémy, napríklad alergiu, narušenú
imunitu, obezitu, migrénu, nespavosť, neplodnosť, zabúdanie, depresiu,
pískanie a hučanie v ušiach, napomáha tiež pri potláčaní závislosti na fajčení a alkohole, zmierňuje biologické prejavy starnutia.
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taktiež svoje charakteristické rezonancie. Zdravý orgán má iné rezonancie ako chorý. Špeciálnym prístrojom SCIO Biofeedback je možné tieto
rezonancie nielen zmerať a vyhodnotiť, ale aj spätne chorý orgán harmonizovať, aby rezonoval na „správnych“ – zdravých frekvenciách. Týmto
princípom sa dajú naprávať jednotlivé disfunkcie orgánov, a taktiež stimulovať ich správnu súčinnosť s inými orgánmi. Naši klienti často
prichádzajú k nám vtedy, keď klasická medicína nie je schopná presne diagnostikovať príčinu
ochorenia. Ďalšie podrobnosti sa dozviete na našej WEB stránke.
Firma ENERGY QUANTUM, s.r.o., Centrum alternatívnej medicíny vás srdečne pozýva
do ambulancie na Bajzovej ulici č.14 v Bratislave.
Kontakt: 0905 842 154, 0903 202 908, 0905 422 908, 02/39 422 908
E-mail: EnergyQuantum@EnergyQuantum.sk

