9

EGÉSZSÉG

A betegséghez
a stresszen át vezet az út
Ha a körülmények ideálisak lennének, akár 140
évig is élhetne az ember.
Amint azt nemrég neves
kutatók is megerősítették, ez egyáltalán nem
utópia. „Csak” egy feltétele van: el kell kerülni a
stresszt, mert ez minden
betegség, baj fő forrása.
Menyhárt Erika biofeedback
terapeuta, az Energy Quantum
társtulajdonosa a SCIO műszer
segítségével harmonizálni tudja
a szervezetet. Miről is van szó?
Még mielőtt valaki valamiféle
csodakészülékre gondolna, elmondom, hogy a SCIO Biofeedback műszer semmi mást nem
tesz, „csak” feltérképezi és harmonizálja a szervezet energetikai állapotát, korrigálja a zavart, csökkenti a betegségeket
okozó stressz tényezőket, s ezzel a testet visszaállítja az
egészség állapotába. Befolyásolja a szervezet alapvető folyamatait, beindítja, serkenti az öngyógyító folyamatokat – káros
mellékhatás nélkül. Arra tanítja
meg a szervezetet, amit, amíg
egészséges volt, tudott. Olyan
dolgokra is rámutat, amelyeket
még nem érzékelünk, de ha elhanyagoljuk, idővel súlyos betegséggé fajulhatnak.
Honnan származik a műszer?
A több alkalommal Nobel-díjra javasolt dr. William Nelson
dolgozta ki az Egyesült Államokban. Abból indult ki, hogy
minden, így az emberi test is bizonyos rezgéseket bocsát ki.
Felvázolta a tökéletesen egészséges emberi agyat (testet) a
maga egészséges rezonanciáival. A műszer azt hasonlítja öszsze a kivizsgálandó személy
rezgéseivel, s az eltéréseket grafikonnal ábrázolja. A terapeuta
ebből pontosan látja, melyik
szerv hogyan működik, várhatóan melyik szerv betegszik
meg a jövőben.

Menyhárt Erika: „A SCIO harmonizálja a testet.”
Térjünk vissza a stresszre,
mint a betegségek kialakulásának leggyakoribb okára. Mi okozhat stresszt?
Nagyon sok minden: például
az allergének, baktériumok és
paraziták, a vegyi anyagok, a
lelki tényezők, olyan állás vagy
munka, amely nem szerez örömet, a túlterhelés, a gyorsételek, az anyagi problémák, a
gombák, a lelkiállapot, a betegség, a nehézfémek, az alváshiány, az önértékelés hiánya, a
mikrohullámú sugárzás, a tápanyaghiány, a fájdalom, a
gyógyszerek, a családi problémák. A sokáig tartó stressz,
előbb-utóbb betegséget okoz.
Azt, hogy a stressz betegséget
okoz, szinte naponta halljuk, de
arról már ritkábban esik szó,
hogy valójában mi is játszódik le
ilyenkor a szervezetben…
A stressz vészreakciót indít el,
amely tüneteket okoz. Ha a stressz folytatódik, a test hozzászokik
ehhez az állapothoz. Ilyenkor az
ember még tünetmentes. Ám tudni kell: nem minden tünetmentes
ember egészséges. Egy életen át
beteg lehet valaki, és még sincs
tünete, és nem tud róla. A betegséget a hosszú távú stressz okozza. Testünk minden sejtje ugyanis
bizonyos rezgésszámon működik,
s egymással hálózatot képeznek,
hogy testünket harmóniában tartsák. A stressz viszont olyan vibrációt idéz elő, ami diszharmóniá-
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hoz vezet. Innen pedig már csak
egy lépés a betegség.
Hogyan működik a készülék?
A két csuklóra, a bokára és a
fejre érzékelőt helyezünk. A számítógéppel támogatott rendszer
néhány perc alatt közel 10 000
bioinformációt rögzít az emberi
szervezet reakcióiról. Más rezgést
bocsát ki az egészséges és mást a
nem tökéletesen működő testrész. A rendszer ezt érzékeli és
néhány percen belül mutatja az
eredményt, mely könnyen elemezhető. Mint mondtam, megmutatja a minimális, még alig
észlelhető eltéréseket is, amelyek
a későbbi súlyosabb elváltozások
előjelei, esetleg okai lehetnek.
Ennek alapján összeállítjuk azoknak a tényezőknek a listáját,
amelyek a későbbiekben betegségek kialakulásához vezethetnek,
elmondjuk a kliensnek, hogy mi-

re kell jobban odafigyelnie. Ez
akár megelőzésnek is nevezhető,
aminek a jelentőségét aligha kell
hangsúlyozni.
A stresszt hogyan tudja csökkenteni a készülék?
Ha abból indulunk ki, hogy a
stressz kiszámíthatatlan, mondhatnám kóros vibrációt idéz elő
a sejtekben és közöttük, akkor a
SCIO Biofeedback egyet tud tenni: kiegyensúlyozza, normalizálja, harmonizálja a sejtek rezgését, azaz, beállítja az egyes sejtek
egészséges rezgésfrekvenciáját.
Ez az egy funkció pedig felbecsülhetetlen az ember egészségi
állapotának megőrzése szempontjából, hiszen ilyen körülmények között lényegében a betegségnek nincs esélye. S a tudósok
által jósolt 140 év pedig egyáltalán nem utópia, hanem elérhető
valóság. (kovács)
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