Indigo
De Indigo is een universeel electrofysiologisch biofeedback-systeem.
Het co-ordineert een ingewikkeld electromodaal, biofeedbackprogramma met computersoftware teneinde bio-energetische
informatie te verzamelen van het onderbewustzijn van een cliënt. Klik
hier voor de officiële inruil-actie en technische vergelijking ScioIndigo.
Neem contact op voor meer informatie over de aanschaf van een
INDIGO. Ga voor alle technische en wettelijke informatie kijken op de
officiële Scio User Manual.
Hoe werkt dit Indigo-apparaat?
De Indigo maakt een volledige en doeltreffende analyse van zowel
fysische, emotionele als mentale trillingen door het onderbewustzijn
van de hulpvrager opgewekt en uitgestraald. Dit gebeurt door middel
van koolstofelectroden die aangebracht worden aan enkels, polsen en
voorhoofd van de hulpvrager.
De ionische uitwisseling van de reacties in het lichaam geschiedt aan
de snelheid van het licht en worden geregistreerd als energetische
componenten. Dank zij een retroactieve uitwisseling van trillingen meet
het apparaat de uitgezonden trillingen van het lichaam en worden
alternatieve trillingen teruggestuurd, dit geschiedt 55 000 maal per
seconde. Het apparaat stuurt ongeveer 65 miljoen elektromagnetische
micro-impulsies per seconde. Het lichaam verandert onmiddellijk zijn
eigen impulsies en evolueert aldus van een toestand van onevenwicht
naar een toestand van volmaakt evenwicht.
Het apparaat registreert niet enkel het energetische onevenwicht maar
het helpt gelijktijdig dit onevenwicht te herstellen. Gelijktijdig
Gebruikmakend van 55 verschillende kanalen en communicatieuitwisseling met het lichaam, brengt het apparaat de nodige
energetische verbeteringen aan met als doel de gezondheidstoestand

van de hulpvrager te verbeteren en zijn lichaam te revitaliseren.
De door de Indigo gemeten parameters zijn:
De Indigo ontleedt meer dan 15000 parameters in ons energetisch
systeem. Het apparaat meet alles wat ons welzijn kan bevorderen en
onze gezondheid kan verstoren. Meer specifiek geeft het een beeld van
volgende bio-energetische parameters:
• Nutritionele tekorten: vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren,
enzymen, hormonen.
• Onevenwicht van het endocrien- en immuunsysteem
• Onevenwicht in het spijsverteringsstelsel
• De mentale en emotionele toestand zowel bewust als onderbewust
• Anomalieën en degeneratie van het beendergestel, spierweefsels en
zenuwstelsel.
• Ziekteverwekkers: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten
• Allergieën en intoxicaties : zware metalen, kwikzilver (amalgaam) en
chemische gifstoffen
• De chemische toestand van het bloed en het zuur-base evenwicht
• Hersengolven, chromosomen, genen en neurotransmitters
• De toestand van klieren, organen, ligamenten, bindweefsels,
beendergestel, ruggewervels en zenuwen
• De blokkades in de meridianen en de chakra’s
• Eventuele risicoprofielen…. enz .
De informatie door de Indigo gegeven verschilt fundamenteel van deze
gegeven door X-stralen en chemische analyses van het bloed, enz.,
want ze geeft enkel de energetische en bio-energetische toestand van
het “terrein” weer, wat bepalend is voor de gezondheid van het
organisme.

Therapieën door de computer ondersteund:
Er kan een keuze gemaakt worden uit meer dan 200 verschillende
therapieën om het zelfherstellende vermogen van het lichaam te
stimuleren
• homeopathie et iridologie
• elektronacupunctuur en reflexologie
• stressbeheersing en ontspanningstechnieken
• vermindering van spierspanningen
• aromatherapie en bloesemtherapie (Bach-, californische- en
alaskabloesems)
• herstel der meridianen, chakra’s en subtiele lichamen
• elektro-chiropractie
• anti-allergie en desensibilisatie
• immunotherapie et hormonaaltherapie
• beheer van het metabolisme
• leermoeilijkheden
• ontwenning: tabak - toxicomanie en andere verslavingen
• antiveroudering en gewichtsverlies kuur
• frequentie van RIFE en bio-resonantie
• verbetering van sportieve prestaties
• neurolinguistiek programma
• sacro-craniale therapie
• antiparasitaire et detoxicatie kuur
• articulatie analyse temporo-mandibulaire (TMJ)
• muziektherapie en kleurentherapie
• energetische correctie van de ruggengraat
• beheersing van pijn en van fobieën
• bioritmen
• harmonisatie van de hersengolven
• voedingstherapie
• beheersing van de emoties ...etc.

Wegens de automatische bijstellingsfunctie kan de Indigo zijn
therapieën aanpassen aan de reacties van de hulpvrager en de nodige
frequenties sturen. Al deze correcties worden verwezenlijkt door
middel van frequenties (niets wordt ingenomen). De Indigo werkt door
de biofysica! Het is de quantum mechanica.. Wanneer de energetische
velden van het lichaam in evenwicht zijn, begint de scheikunde van het
lichaam zichzelf te herstellen.
Dr William Nelson, de Ontwerper.
Van “wetenschappelijk” medewerker aan het ruimteprogramma Apollo
tot “voorstander van de alternatieve geneeskunde”!
Het Indigo apparaat werd ontworpen door Dr William Nelson, wonend
in Budapest. Hij is een gekend schrijver en conferencier. Dr Nelson
heeft een uitgebreide vorming: fysicus, quantumfysiscus, wiskundige,
informaticus, arts, natuuropaat, acupuncteur en homeopaat.
Hij is er toe gekomen al deze disciplines te verenigen in een
dynamische methode die iedereen kan begrijpen : een synergetische
benadering die wiskunde, quantumfysica, elektronica, alternatieve en
energetische geneeskunde verenigt.
Als quantumfysiscus en elektronica-ingenieur wist Dr. Nelson zich te
onderscheiden door het navigatieprogramma van Apollo 13, in de jaren
70, te herschrijven, waardoor 3 astronauten de nodige bijsturing
konden verrichten, nodig, om tegen alle verwachtingen in, veilig en wel
op aarde terug te keren.
Hij heeft wereldwijd conferenties gehouden over quantum-biologie,
energetische geneeskunde, homeopathie en naturopathie. Als schrijver
van een 70-tal studies over homeopathie, is Dr. Nelson een van de
meest vooraanstaande promotors van natuurgeneeskundige methodes.
Bij het ontwerpen van zijn Biofeedback apparaat, werd hij voor een
immens probleem gesteld. Niemand kon de computer programmeren
tegen een betaalbare prijs. Niemand had de nodige kennis in
informatica, geneeskunde, quantum-biologie en elektronica.
William Nelson had al deze troeven, maar was geen competent
programmeur. De deskundigen zeiden dat minstens 5 professionele

programmeurs nodig waren en 2 jaar om dit werk tot een goed einde
te brengen. Dr Nelson leerde het programmeren in een maand tijd!
Een jaar later, was het programma van 50 mega-octets klaar,
uitgeschreven en over gans de wereld in gebruik.
Een Indigo sessie
Beschrijving
De Quantum Biofeedback helpt ons onze fysische, mentale en
emotionele gezondheid in evenwicht te brengen, en dit door een vijf
stappen fase:
• identificeert en helpt het beheren van stress factoren: allergie,
emoties, voeding, trauma, gifstoffen, schade door overdadig leven,
pollutie, enz.
• ondersteunt energetisch de organen die door de ziekte besmet zijn
• verwijdert de energetische blokkades
• vermindert de symptomen en de pijn
• behandelt de gedragspatronen en de gewoontes gepaard gaande met
de ziekte.
Een Indigo sessie is zeer eenvoudig. De klant wordt aan het apparaat
verbonden door hulp van hoofdband, pols- en enkelbandjes. Na een
kort onderhoud met de therapeut, onderzoekt en test het apparaat het
lichaam van de klant door middel van elektromagnetische signalen. Het
maakt hierbij een vlugge schatting van de energetische toestand van
het lichaam en analyseert de potentiële risico’s. Het apparaat zoekt alle
onregelmatigheden, virussen, tekorten, zwaktes, allergieën op en wijst
de kwetsbaarheden, behoeften en de slechte werkingen van het
energetische lichaam aan. De uitslag van de test wordt nauwkeurig
overwogen en de bio-energetische therapieën worden aanbevolen en
uitgevoerd om de zelfherstellende capaciteiten van het lichaam te
stimuleren.
Ons lichaam bezit een indrukwekende genezingskracht op voorwaarde
dat het niet overladen is door stresserende factoren zoals een
overvloed aan virussen, bacteriële infecties, schimmels, parasieten of
giftstoffen opgenomen uit het milieu.

Al deze externe invloeden scheppen een overvloed aan stress dat ons
immuun-systeem en andere vitale functies van ons lichaam gaat
verstoren.
Indigo evalueert nauwkeurig en regelt de energetische onevenwichten
onderliggend aan de fysische, mentale en emotionele toestand van de
klant. Door het gebruiken van principes van de quantum fysica die
pijnloos zijn, niet overweldigend en totaal ontspannend, neutraliseert
de Indigo de overvloed aan stress oorzaak van ziekten en andere
verwarringen op fysisch, emotioneel of mentaal niveau . Wanneer de
stresserende factoren geneutraliseerd zijn, kan het lichaam zich zelf
herstellen
Duur van een sessie: 1 h30 uur.
Enkele Vragen
Aan welke frequentie moet ik mijn afspraken nemen?
Wekelijks of 2-wekelijkse sessies worden bij aanvang aangeraden. In
ernstige gevallen mogen we gaan tot twee keer in de week. Daarna
volstaat een sessie per maand of naargelang de behoefte.
De hulpvrager wordt aangeraden “ te luisteren naar zijn lichaam”!
Mogen de sessies op afstand gedaan worden?
Ja, Natuurlijk! Het kan soms gebeuren dat klanten zich niet kunnen
verplaatsen door hun werk of door de grote afstand. In de meeste
therapieën, zijn de behandelingen even doeltreffend op afstand als
gekoppeld aan de elektronische bandjes. Meestal, wanneer de klant
met een op afstand therapie geëxperimenteerd heeft, begrijpt hij heel
vlug dat de werkingen heel reëel en efficiënt zijn. Dr Nelson vermeld
dat de werking aangesloten aan het apparaat 1400% maal (d.i. 14x)
sterker is dan bij werking op afstand. De doeltreffendheid van de
werking op afstand bedraagt dus circa 7% t.o.v. wanneer de klant
aangesloten is.

Hoe zou ik me moeten voelen na een sessie?
In sommige gevallen kan de klant zich ellendig voelen omdat zijn
lichaam de zuiveringsfase is begonnen en het zijn energie gebruikt ten
einde de weefsels te herstellen .
De volgende dagen zal die zelfde persoon een energetische
heropleving hebben zoals hij in het verleden nooit gekend heeft.
In vele gevallen kan de persoon zich onmiddellijk opgelucht voelen en
beschikken over een helderheid van geest die nog verscheidene dagen
na de sessie zal aanhouden.
Mogen de kinderen genieten van de Indigo therapie?
Indigo is uitzonderlijk instrument om kinderen te behandelen die nog
niet in staat zijn om hun gevoelens en gewaarwordingen te uiten. Een
Indigo-sessie kan bepaalde problematieken als bvb een
voedingsintollerantie of andere verstoringen aan het licht brengen die
zelfs de oorzaak kunnen zijn van leer en/of gedragsstoornissen.
En wat met dieren?
Dieren kunnen niet altijd communiceren op een voor ons begrijpelijke
manier maar dank zij de Indigo is het mogelijk om hun signalen te
decoderen.
Het is vanzelfsprekend dat dieren ook kunnen lijden aan fysische en
psychologische problemen. Een Indigo behandeling kan grote
verbeteringen geven zowel op fysisch als op psychologisch vlak.

