
QXC I - SC IO     ----     ENERG IMED IC IN  

 
En revolutionerande behandlingsmetod 

 
 

Obalanser är början till fysiska och psykiska problem (sjukdomar osv).  
QXCI-SCIO kan mäta och korrigera över 9000 obalanser. Den ger  
kroppen chansen att läka på ett naturligt sätt! 
  
Alltså kan den rätta till saker innan de har hunnit bli ett problem. 
Har du redan fått en sjukdom, smärta, mår psykiskt dåligt mm  
kan den lindra och ofta rätta till problemet. 
 

QXCI-SCIO är det mest avancerade system som finns i dag för kroppsanalys 
och energibalansering. Jag får fram vilka som är de största hälsoriskerna just 
nu i en analys som tar 3 minuter. Dessutom kan jag gå in och mäta och 
balansera b la 
 

 

 Vitaminer  Mineraler  Immunförsvaret 

 Virus o Bakterier  Allergier  Muskler 

 Nerver  Ryggraden  Organen 

 Serotonin(må bra)  Hormoner  Stress 

 
 

Analys och Balansering: 
500kr, ca 1,5 timme 

 
Har du frågor kan du ringa mig 
Eva Ferm, friskvårdskonsulent 

073-5775575 
08-08.30, 0122-301 38 
www.evaferm.com 

Mer ingående info nästa sida 
 

Välkommen! 
 
 



QXCI-SCIO SCIO betyder 'att veta' 

QXCI är grundprogrammet och SCIO är ett påbyggnadsprogram som gör att effekten 
fördubblas, hädanefter kallar jag den enbart SCIO.  SCIO:n är ett databaserat 
instrument som kan analysera och balansera, det är energimedicin. SCIO:n är ett 
unikt redskap där man kan hitta och balansera i stort sett allt som finns i en kropp, 
allt ifrån mentala till fysiska problem. 

  

Genom kombinationen bioresonans, biofeedback, och modern datorteknologi, är 
SCIO:n det mest avancerade systemet som finns för kroppsanalys och 
energibalansering. Med SCIO:ns hjälp kan terapeuten hitta orsaken till klientens 
problem, och även att rätta till dessa obalanser. 

  

 Första steget: Digitalt ”fingeravtryck” 

Alla ämnen (vitaminer, organ, hormoner etc) har en unik digital struktur som omfattar 
55 olika elektriska mått, inkluderande frekvenser, volt, ampere, induktans och 
kapacitans. SCON:n har en databas som innehåller ca 9 000 ämnen och genom att 
använda komplex mattematik får terapeuten exakta analyser och rekommendationer 
hur klienten bör balanseras. Med hjälp av bioresonans, skickar datorn in signaler i 
kroppen och genom att mäta hur kroppen reagerar på varje signal analyserar SCIO:n 
reaktionen på varje ämne. Hela processen(testet) att mäta alla reaktioner tar ca 3 
minuter. Sedan får terapeuten en analys av vilka hälsorisker som är mest akuta just 
nu och vad grundorsaken kan vara. 
  

 Nästa steg: Balansera kroppen  

När man sedan man sedan går in djupare i analysen, hittar grundproblemen och 
korrigerar dessa obalanser så får man oftast ett mycket bra resultat. Allt från ett 
större välbefinnande till att bli fri från smärta. 

  

 Hur fungerar det? 

Analys och balansering bygger på resonans-information, SCIO:n mäter och sänder 
tillbaka information mellan instrumentet och klienten. Behandlingen sker genom att 
man fäster elektriskt ledande gummibandselektroder runt handleder, anklar och ett 
band runt huvudet. Elektroderna får kontakt med kroppens alla meridianer och 
därmed alla akupunkturpunkter. Elektroderna är uppkopplade till SCIO:n som i sin 
tur är kopplad till datorn där "fingeravtryck", testprogram och behandlingsprogram är 
lagrade. 

    

  Professor Bill Nelson 
Professor Bill Nelson har ägnat 20 års forskning för att ta fram ett instrument som  
är så komplett och mäter så enormt många av kroppens energiobalanser 
(som underlag för diagnos) och som kan normalisera dessa (behandlar) obalanser.  
Han har en gedigen bakgrund. Han jobbade t ex på NASA med navigeringssystemet  

  GYRO när han var 18 år. Han har doktorerat 5 gånger, bl a inom fysik och homeopati. 


