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Wat de SCIO meet: 
 

� Allergenen  
� Aminozuren  
� Elektromusculaire respons  
� Emotionele-, mentale factoren  
� Energieniveau en oorzaken enlocalisatie energieblokkades 
� Enzymen  
� Functies van bijnieren, hypofyse en schildklier  
� Hormoonspiegels  
� Medicijnwerking  
� Mineralen  
� Omgevingsfactoren  
� Organen  
� Prionen  
� Stress, depressie  
� Toxische belasting  
� Virussen, bacteriën, parasieten, schimmels  
� Vitaminedeficiënties  
� Voedselovergevoeligheid  
� Watervoorziening op celniveau 
� Ziektegeschiedenis  
� Zuurstofopname en –transport 
� Zuur/base evenwicht  

 
  
 
 
 
 
 
 
Voor een SCIO meting en behandeling kunt u terecht bij: 
 
Faro neuro & health center 
Papaverstraat 26B 
1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 
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SCIO 
 
Theorie en achtergrond 
 
SCIO staat voor Scientific Consciousness Interface Operatingsystem. Het is 
een uniek en ultramodern biofeedback instrument dat de respons van het 
lichaam meet op bepaalde uitgestuurde frequenties. De SCIO is ontwikkeld 
door Bill Nelson, een wiskundige, natuurkundige, allopathisch en 
homeopatisch arts en acupuncturist. De programma’s van de SCIO worden 
voortdurend verfijnd en uitgebreid. De SCIO kan ingezet worden als analyse 
en therapie. De technologie is gebaseerd op bioresonantie, elektro-
acupunctuur en kwantum biofeedback. De SCIO meet de energie van het 
lichaam en aan de hand van de energieniveau’s geeft de SCIO verslag van 
de biologsiche reactiviteit en resonantie in het lichaam en geeft de SCIO de 
behoeften, dysfuncties en kwetsbare plekken van het lichaam aan. 
 
 
 
Werkingsmechanisme 
 
Alles is energie en deze energie heeft een bepaalde frequentie. De SCIO 
stuurt verschillende frequenties het lichaam in en meet hierop de reactie van 
het lichaam. De resultaten worden door de SCIO vergeleken met een ‘norm’ 
uit de database die in het systeem is verwerkt. De resultaten worden 
weergegeven op een computer die verbonden is met de SCIO en geven 
inzicht in het fysieke, emotionele, mentale en spirituele veld van de persoon. 
De SCIO geeft de onbewuste energetische processen en de 
gezondheidsstatus van een persoon weer. Ook kunnen onderliggende 
oorzaken van bepaalde klachten aan het licht worden gebracht en kunnen 
energetische storingen die mogelijk ziektes tot gevolg zouden kunnen 
hebben, razendsnel worden opgespoord en zo mogelijk preventief worden 
gecorrigeerd. De therapie van SCIO werkt met autofocus. Dit houdt in dat de 
SCIO voortdurend de reactie op het lichaam meet en hierop het signaal 
aanpast om het lichaam te laten resoneren met de juiste frequentie voor de 
betreffende weefsels. Zo wordt de therapie automatisch ingesteld op de 
persoon. De behaalde resultaten kunnen direct worden gecontroleerd door 
de SCIO en de SCIO toont ook het percentage van de verbetering. Zo kan 
worden aangetoond wat de mate van revitalisering van het lichaam is en 
hoe goed het lichaam reageert op de therapie. 
 
 

 
 
 
Praktische informatie 
 
De analyse en therapie van de SCIO kunnen door iedereen toegepast 
worden. De persoon wordt met de SCIO verbonden aan de hand van zachte 
rubberen banden om het hoofd, de polsen en de enkels.Er wordt gebruik 
gemaakt van elektromagnetische signalen die door een cybernetische 
verbinding contact maken met de SCIO. De SCIO zendt de frequenties uit 
naar het lichaam, verwerkt de gegevens en stuurt ze door naar de computer, 
waar de relevante parameters in grafieken weergegeven worden. Er vindt 
een wisselwerking plaats tussen de SCIO en de verbonden persoon. De 
analyse vindt plaats binnen enkele seconden en de duur van de therapie 
kan door de SCIO aangepast worden op basis van de biofeedback. De 
meting en behandeling zijn pijnloos en non-invasief. 
 
De SCIO bevat een aantal programma’s voor onder andere: 
Allergieën, anti-aging, anti-roken, aura- en chakra-therapie, bioresonantie, 
bloedkwaliteit, craniosacraaltherapie (laesies), celopbouw, detoxificatie, 
DNA-herstel, electroacupunctuur (balanceren van meridianen), 
gewichtsvermindering, hersengolfpatronen, homeopathie, kleurentherapie, 
topsporters (stimulatie en blessurebehandeling), voetreflexologie, 
wervelkolom en zenuwen. 
 
 
	  

 


