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ΕΙΑΓΩΓΗ 

H Κβαντικι Βιοανάδραςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ ςωματικϊν και 

ςυναιςκθματικϊν ςυχνοτιτων, υποδεικνφοντασ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ του 

αςκενοφσ, όπωσ το άγχοσ του, το οποίο επθρεάηει ςοβαρά τθν υγεία. 

Βελτιϊςτε τθ ςωματικι και ψυχικι ςασ υγεία. Πρόκειται για μια πρωτοποριακι 
τεχνολογία που αλλθλεπιδρά με το ςϊμα ςε βιολογικζσ ταχφτθτεσ – τθν ταχφτθτα 
των υπολογιςτϊν- δίνοντασ αποτελζςματα ςε λίγα λεπτά. Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ 
χρθςιμοποιεί τα ςυςτιματα EDUCTOR/ INDIGO, τα οποία είναι τα πιο 
αποτελεςματικά διακζςιμα ςυςτιματα βιοανάδραςθσ. Πρωτοπόρα ςτθ μθ 
επεμβατικι χαλάρωςθ από το άγχοσ και τον πόνο. 

 

ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

 Μζςω των ςυςκευϊν τθσ Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ EDUCTOR/INDIGO 
ανακαλφπτονται οι ςτρεςογόνοι παράγοντεσ και οι αιτίεσ πακογόνων αςκενειϊν. Σο 
ςϊμα ενεργοποιείται ςιγά-ςιγά να εκτελεί μείωςθ του ςτρεσ ςε αυτζσ τισ αιτίεσ, 
κεραπεία τραφματοσ, εκπαίδευςθ των κυμάτων του εγκεφάλου και διαχείριςθ 
πόνου, ζτςι ϊςτε να καταφζρει τθν μζγιςτθ απόδοςθ ςε όλουσ αυτοφσ τουσ τομείσ. 
Είναι ιδθ γνωςτό ότι το ςτρεσ είναι ο λόγοσ για πάνω από το 80% των κεμάτων 
υγείασ, μζςω τθσ Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ, οι διάφοροι ςτρεςογόνοι παράγοντεσ 
μειϊνονται ϊςτε να επιτρζψουν ςτο ςϊμα να ανακτιςει τθν βιοχθμικι και 
θλεκτρικι του ομοιόςταςθ. 

Όλοι οι άνκρωποι είμαςτε μάηεσ θλεκτρομαγνθτικισ ταλαντευμζνθσ ενζργειασ και 
ςαν αποτζλεςμα, τα ςϊματά μασ δρουν ωσ δυναμικά θλεκτρικά κυκλϊματα 
ταλάντευςθσ. Σα κφτταρα εκπζμπουν και δζχονται ενζργεια και κάκε λειτουργία 
ζχει το δικό τθσ εφροσ παλμικισ ςυχνότθτασ. Όταν το κφτταρο δονείται μζςα ςε 
αυτό το εφροσ είναι υγιζσ και λειτουργεί ακριβϊσ όπωσ ζχει ςχεδιαςτεί. Ζρευνα του 
Πανεπιςτθμίου του Harvard ζδειξε ότι, κάκε κφτταρο επεξεργάηεται ςε υπερβολικζσ 
ταχφτθτεσ μετά από εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ενζργειεσ ανά δευτερόλεπτο. Για να το 
δείξει αυτό ςτουσ μακθτζσ τθσ Ιατρικισ χολισ (τι ςυμβαίνει ςε κάκε κφτταρο ςε 
αργι κίνθςθ), το Πανεπιςτιμιο ςυνεργάςτθκε με μία εταιρία για να τουσ φτιάξει 
μερικά videos (ταινίεσ μικροφ μικουσ), οι οποίεσ δείχνουν ακριβϊσ πωσ τα 
διαφορετικά τμιματα των κυττάρων αλλθλεπιδροφν. 
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Όταν ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα μασ πνευματικά, φυςικά ι περιβαλλοντικά 
μπλοκαρίςματα, τότε θ δονθτικι ςυχνότθτα κάποιων κυττάρων αλλάηει φυςικά. ε 
ζνα απόλυτα υγιζσ ςϊμα όλα τα κφτταρα αυτοφ του ηωντανοφ ςυςτιματοσ είναι 
απόλυτα ςυγχρονιςμζνα, όπωσ μία χορωδία τραγουδά ςε τζλεια αρμονία. Κάνουν 
τθν δουλειά τουσ ζλκοντασ ότι κζλουν και λειτουργοφν ακριβϊσ όπωσ ζχουν 
ςχεδιαςτεί. Οποιουδιποτε είδουσ αςκζνεια είναι ζνδειξθ ότι, κάποια κφτταρά μασ 
ςε ςυγκεκριμζνα όργανα ι ςυςτιματα ζχουν «ξεκουρδιςτεί» με αποτζλεςμα να μθν 
λειτουργοφν με τάξθ, αλλά ςε χάοσ. 

Επειδι είμαςτε δονθτικά, θλεκτρομαγνθτικά όντα, επθρεαηόμαςτε από οτιδιποτε 
θλεκτρικό, μαγνθτικό ι δονθτικό. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει ςκζψεισ και πιςτεφω, 
γραμμζσ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ, κινθτά τθλζφωνα, αςφρματα τθλζφωνα και 
φοφρνουσ μικροκυμάτων. Αυτι θ τοξικι χαοτικι δόνθςθ μπορεί να αναςτατϊςει τισ 
φυςικζσ υγιείσ δονιςεισ των ςωμάτων μασ και να προκαλζςει μπλοκαρίςματα. 
Σραυματιςμοί ι ουλζσ, όπωσ και μακροχρόνια ςυναιςκθματικά τραφματα μποροφν 
επίςθσ να κάνουν το ίδιο. υγκεκριμζνεσ εναλλακτικζσ λφςεισ χρθςιμοποιοφν πια 
τθν τελευταία τεχνολογία, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ κβαντικισ φυςικισ για να 
ανιχνεφςουν τισ «ξεκουρδιςμζνεσ» ςυχνότθτεσ και να επαναφζρουν τα κφτταρα του 
ςϊματόσ μασ ςτθν υγιι τουσ κατάςταςθ.  

Σο EDUCTOR/INDIGO είναι μία από τισ πιο εξελιγμζνεσ ςυςκευζσ, που επιτρζπει 
ςτον ειδικό να ανιχνεφςει όποια αδυναμία ι διαταραχι ςτο ςϊμα του αςκενι 
αμζςωσ και ταυτόχρονα παραδίδει τισ «ςωςτζσ» ςυχνότθτεσ, αυτζσ που 
υποςτθρίηουν τθν φυςικι και ςυναιςκθματικι ευεξία του αςκενι. 

Μερικά από τα προγράμματα τθσ Κβαντικισ Βιοανάδραςθσ περιλαμβάνουν: 

Αντιγιρανςθ    Μεταβολιςμό 

Εκιςμοφσ    Εκπαίδευςθ Εγκεφαλικϊν Κυμάτων  

Νευρολογικό    Μνιμθ/Άνοια 

Αυτοάνοςα    Ελλειμματικι Προςοχι 

Κρίςεισ Πανικοφ   Super learning 

Διαχείριςθ Πόνου    

Ανάπλαςθ Μυϊν   Και πολλζσ άλλεσ εφαρμογζσ  
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ είναι μία τεχνικι ςτθν οποία οι άνκρωποι εκπαιδεφονται 
ϊςτε να βελτιϊςουν τθν υγεία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςιματα από το ςϊμα τουσ. 
Αποτελεί μία αναδυόμενθ τεχνολογία θ οποία αλλθλεπιδρά με το ςϊμα ςε 
βιολογικζσ ταχφτθτεσ- τθν ταχφτθτα των υπολογιςτϊν, δίνοντασ αποτελζςματα 
μζςα ςε ελάχιςτα λεπτά. Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ διευκολφνεται μζςα από τα 
ςυςτιματα EDUCTOR/INDIGO, τα οποία είναι τα πιο αποτελεςματικά διακζςιμα 
ςυςτιματα Βιοανάδραςθσ και πρωτοπόρα ςτθ μθ-επεμβατικι, χωρίσ φάρμακα, 
χαλάρωςθ για το άγχοσ και τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου. 

Με απλά λόγια, είναι μια ευρζωσ εφαρμοηόμενθ τεχνολογία, θ οποία και 
χρθςιμοποιείται ςε πολλοφσ τομείσ τθσ υγείασ και μετράει τθν φυςικι αντίδραςθ ςε 
θλεκτρικά ςιματα και επιςτρζφει τα αποτελζςματα ςτον αςκενι. Σο 
θλεκτροκαρδιογράφθμα για παράδειγμα είναι μία ςυςκευι Βιοανάδραςθσ, θ οποία 
μεταδίδει τα θλεκτρικά ςιματα τθσ καρδιάσ ςε ςυςκευι. 

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να μετράει φυςικζσ και 
ςυναιςκθματικζσ ςυχνότθτεσ του αςκενι και καταγράφει τθν ψυχολογικι και 
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. υποδεικνφοντασ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτάσ του, 
όπωσ θ τάςθ για άγχοσ, θ οποία ςυχνά επθρεάηει τθν υγεία. 

  

ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ εφαρμόηεται με τθ χριςθ των μθχανθμάτων 
EDUCTOR/INDIGO, δφο εκπλθκτικά ακριβι ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτθν επιςτιμθ 
τθσ Κβαντικισ Βιοφυςικισ. Είναι οι κορυφαίεσ ςυςκευζσ ςτον χϊρο τθσ 
Βιοανάδραςθσ και αντιμετωπίηουν τουσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ του ςθμερινοφ 
τρόπου ηωισ και του περιβάλλοντοσ. Είναι ικανά να υπολογίςουν πάνω από 
65.000.000 bits από βιοενεργειακά ςτοιχεία από τον πελάτθ, ϊςτε να ανιχνεφςουν 
ςτρεςογόνα ςτο ςϊμα μζςα ςε 3-5 λεπτά. Τπάρχουν πάνω από 3.500 ενεργειακζσ 
λεπτομζρειεσ που προςφζρονται από τα EDUCTOR/INDIGO Κβαντικά υςτιματα 
Βιοανάδραςθσ.  

Αυτά τα ςυςτιματα δείχνουν γριγορα και με διορατικότθτα τι προκαλεί δυςφορία. 
Για αυτό και τα αποκαλοφμε “Quick See”, από τθν ικανότθτά τουσ να βλζπουν πολφ 
γριγορα τι μασ επθρεάηει από το ςϊμα μασ και το περιβάλλον μασ. Μετράνε τθν 
βιοενεργειακι ιςορροπία και τισ γενικζσ αντιδράςεισ του ςϊματοσ ςτο ςτρεσ 
κάνοντάσ τα τθν καλφτερθ ενεργειακι βιολογικι ανάλυςθ. 
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Σο υπερβολικό ςτρεσ είναι ζνα από τα μονοπάτια ςτθν αςκζνεια, θ Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ με τα EDUCTOR/INDIGO, εναρμονίηουν και μειϊνουν τουσ 
ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ που δθμιουργοφν τισ αςκζνειεσ. 

  

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

Η ακρίβεια και θ αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων EDUCTOR/INDIGO, 
βαςίηονται ςε δεκαετίεσ ερευνϊν ςτο πεδίο τθσ βιοενεργθτικισ και βιοαντίδραςθσ. 
Η επιςτιμθ ζχει αποδείξει ότι το ςϊμα μασ είναι θλεκτρικό. Επομζνωσ, θ θλεκτρικι 
δραςτθριότθτα μπορεί να μετρθκεί μζςω αντιδράςεων ςτθν ζνταςθ, τάςθ, 
χωρθτικότθτα, εμπζδωςθ, επαγωγι και μετράει δεκαζξι θλεκτρικζσ παραμζτρουσ 
του ςϊματοσ. Αυτό κάνει τα EDUCTOR/INDIGO να ξεχωρίηουν. 

Οι ςυντονιςμζνεσ τριπλζσ διανυςματικζσ ςυχνότθτεσ (μία μακθματικι ςχζςθ μεταξφ 
τάςθσ, ζνταςθσ και αντίςταςθσ) των ουςιϊν ςυγκρίνονται με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 
του πελάτθ. Εν ςυντομία, θ Κβαντικι Επιςτιμθ μαηί με τθν Παραδοςιακι 
Βιοανάδραςθ ι τθν Κλαςςικι Βιοανάδραςθ ενϊνονται για να δθμιουργιςουν τθν 
Κβαντικι Βιοανάδραςθ. 

  

ΠΩ ΔΟΤΛΕΤΟΤΝ ΟΙ ΤΚΕΤΕ ΣΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

Ο ευκολότεροσ τρόποσ για να καταλάβει κανείσ τι μπορεί να κάνει θ Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ, είναι να ςκεφτεί ςαν αγχωτικοφσ και αγχωγόνουσ παράγοντεσ – όλα 
τα πράγματα που μπορεί να μασ ςυμβοφν και να μασ προκαλζςουν αςκζνεια από το 
περιβάλλον. 

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ είναι κακαρά μθ επεμβατικι. Ζνα γριγορο τεςτ τριϊν 
λεπτϊν πραγματοποιείται και τα αποτελζςματα προωκοφνται ςτο πρόγραμμα του 
υπολογιςτι. Ο κεραπευτισ ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ τθσ ενζργειασ και τα 
άγχθ που κυριαρχοφν ςτο ςϊμα εκείνθ τθν περίοδο. 

Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των αποτελεςμάτων μποροφν να υποδειχκοφν οι 
παράγοντεσ που προκαλοφν άγχοσ και που μποροφν να αποτρζψουν τθν ικανότθτα 
του ςϊματοσ για Βιοανάδραςθ. Σότε μπορεί να εφαρμοςτεί θ Κβαντικι 
Βιοανάδραςθ για να βοθκιςει ςτθ διόρκωςθ και μείωςθ ενεργειακά των 
ςτρεςογόνων παραγόντων. 
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υςκευζσ EDUCTOR/INDIGO 

υντονίηουν: Κατά τθν ανίχνευςθ, θ ςυςκευι INDIGO ςυντονίηεται με χιλιάδεσ 
ενεργειακζσ υπογραφζσ με ρυκμό 100Hz/sec, ενϊ θ ςυςκευι EDUCTOR με 
1000Hz/sec και καταγράφουν τον βακμό ςτον οποίο αντιδρά το ςϊμα. Αυτόσ ο 
τφποσ ταχείασ ανίχνευςθσ λζγεται διαδικαςία Xrroid. 

Καταγράφουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO μετράνε τθν τάςθ και τισ τρζχουςεσ 
δυνατότθτεσ κακϊσ και τθν αντίςταςθ του δζρματοσ όπου και εφαρμόηεται μικρισ 
ζνταςθσ θλεκτρικό ρεφμα (ςτο δζρμα) με απόλυτθ αςφάλεια. Οι αλλαγζσ ςτθν τάςθ, 
ζνταςθ και αντίςταςθ μασ δίνουν το προφίλ αντίδραςθσ που κακορίηει το Xrroid. 

υγκρίνουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO ςυγκρίνουν τισ τρι-διανυςματικζσ 
ςυντονιςμζνεσ ςυχνότθτεσ – μία πολφπλοκθ μακθματικι διαδικαςία ςχετίηοντασ 
τάςθ, ζνταςθ και αντίςταςθ – του ςϊματοσ με πάνω από 13.000 ενεργειακζσ 
υπογραφζσ  ςτοιχείων που είναι αποκθκευμζνα ςτθν βάςθ δεδομζνων μασ. 

Προβάλλουν: Οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO προβάλουν ςτον πελάτθ ζνα αυτο-
εςτιαηόμενο Xrroid GSR (Galvanic Skin Resistance) ςιμα. Επιτρζπεται θ διάγνωςθ 
των θλεκτρικϊν δυνατοτιτων, θ χαλάρωςθ και ο ζλεγχοσ του πόνου. 

Χαρακτθριςτικά ςυςκευισ INDIGO: 110Bits πλθροφορίασ ανά Millisecond, Ακρίβεια: 
+ ι – 0.001Volts, ι -1mA και/ι -10Ohms, Απόδοςθ υςκευισ: Max 250mA ςτα 6V 
DC, Θφρεσ υςκευισ: 2 ειριακζσ, 1 USB, 3 Auxiliary, Διεπαφι υςκευισ, 1 
Κεφαλόδεςμοσ (headband), 4 λουριά (straps) για καρποφσ και αςτραγάλουσ, 
καλϊδιο USB, Clasp32 Software DV (βαςιςμζνο ςτα MS WINDOWS), Δφο (2) ζτθ 
εγγφθςθ. 

Χαρακτθριςτικά ςυςκευισ EDUCTOR: 110Bits πλθροφορίασ ανά Millisecond, 
Ακρίβεια: + ι – 0.001Volts, ι -1mA και/ι -10Ohms, Απόδοςθ υςκευισ: Max 250mA 
ςτα 6V DC, Θφρεσ υςκευισ: 2 ειριακζσ, 1 USB, 3 Auxiliary, Διεπαφι υςκευισ, 1 
Κεφαλόδεςμοσ (headband), 4 λουριά (straps) για καρποφσ και αςτραγάλουσ, 
καλϊδιο USB, Clasp32 Software DV (βαςιςμζνο ςτα MS WINDOWS), Δφο (2) ζτθ 
εγγφθςθ. 
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ΣΙ ΑΝΙΧΝΕΤΟΤΝ ΟΙ ΤΚΕΤΕ 

Μποροφν να ανιχνεφςουν οτιδιποτε από επίπεδα βιταμινϊν, αμινοξζα, ΡΗ, 
κυτταρικι και μεταβολικι θλικία, κρεπτικά ςτοιχεία, ςυςτατικά τροφϊν, μεταλλικά 
ςτοιχεία, λιπαρά οξζα, ζνηυμα, τοξίνεσ, ιοφσ, δυςλειτουργίεσ, αδυναμίεσ, ορμονικζσ 
ευαιςκθςίεσ, δυςανεξίεσ ςε τρόφιμα, μφκθτεσ, μυϊκό τόνο, ςκϊλθκεσ, βακτιρια, 
αςκζνειεσ, ιςορροπία εςωτερικϊν οργάνων, ςυναιςκιματα (ςυναιςκθματο-
γράφθμα), νευροδιαβιβαςτζσ, ψυχολογικοφσ παράγοντεσ, ςυχνότθτεσ, ζνταςθ, 
τάςθ, οξυγόνωςθ, ενυδάτωςθ, κλπ. Η λίςτα είναι ατελείωτθ. 

Η πλθροφορία που δίνεται από τισ ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO είναι ριηικά 
διαφορετικι από αυτι τθσ ακτινογραφίασ, τισ αιματολογικζσ εξετάςεισ, κλπ., γιατί 
μασ ενθμερϊνει για τθν ενεργθτικι κατάςταςθ του ςϊματόσ μασ και προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ ςτθν οποία αυτό εςτιάηει τθν ενζργειά του για να ιςορροπεί και να 
εναρμονίηεται. Με απλά λόγια μασ λζνε τι χρειάηεται και κζλει το ςϊμα μασ 
διατροφικά, νοθτικά και ςυναιςκθματικά. 

  

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ 

Η Βιοανάδραςθ ζχει αποδειχκεί επιςτθμονικά ότι βοθκάει ςτθν μείωςθ του άγχουσ 
και τθσ υπερζνταςθσ που μπορεί να ςχετίηεται με αςκζνειεσ, τραυματιςμοφσ 
φυςικοφσ ι ςυναιςκθματικοφσ. 

Η Κβαντικι Βιοανάδραςθ ςυνειςφζρει ςε μια βελτιωμζνθ αίςκθςθ ευεξίασ, 
κακαρότερθσ ςκζψθσ, μείωςθσ πόνου και βελτιωμζνθσ φυςικισ κατάςταςθσ. 

  

ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΤΚΕΤΕ ΣΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΕ 

υνεχίηοντασ τθν ζρευνα ςτο πεδίο τθν μετζφερε ςε νζα επίπεδα. Καταρχάσ, οι 
ςυςκευζσ λειτουργεί ανεξάρτθτα από τον κεραπευτι, ο οποίοσ αναλαμβάνει να 
ερμθνεφςει τα αποτελζςματα των μετριςεων. Οι ςυςκευζσ πλζον χρθςιμοποιοφν 
επιπλζον ςθμεία επαφισ, που ενιςχφουν ςθμαντικά το εφροσ των μεταβλθτϊν που 
μποροφν να μετρθκοφν, εναρμονίςουν και ιςορροπιςουν. 

Οι βάςεισ δεδομζνων τουσ ςυνεχϊσ αυξάνονται κακϊσ περιςςότερεσ πακιςεισ 
μετρϊνται και προςτίκενται. Επιπλζον, ελζγχουν για ενεργειακζσ διαταραχζσ – για 
παράδειγμα ςτθν ςπονδυλικι μασ ςτιλθ – τα ςθμεία βελονιςμοφ κλπ.  



 
___________________________________________________________________________ 

Κβαντική Βιοανάδραση Σελίδα 7 
 

 

Επίςθσ, μετράνε τον βακμό ςτον οποίο τα ςυναιςκιματά μασ ςυνεχίηουν να 
δθμιουργοφν προβλιματα. Μποροφν να προτείνουν άλλεσ κεραπείεσ πιο 
κατάλλθλεσ, όπωσ βότανα, διατροφι, ομοιοπακθτικι, ςυμβουλευτικι κλπ. 

Εν ςυντομία, οι ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO είναι αδιαμφιςβιτθτα οι πιο 
εξελιγμζνεσ ςυςκευζσ ςτο είδοσ τουσ. Για όςουσ κζλουν πιο τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, 
θ ακρίβεια και θ αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων EDUCTOR/INDIGO βαςίηεται 
ςε δεκαετίεσ ερευνϊν ςτο πεδίο τθσ βιο-ςυντονιςτικισ και βιο-αντίδραςθσ. Η 
επιςτιμθ ζχει αποδείξει ότι το ςϊμα μασ είναι θλεκτρικό. Επομζνωσ, θ θλεκτρικι 
δραςτθριότθτα μπορεί να μετρθκεί μζςω αντιδράςεων ςτθν ζνταςθ, τάςθ, 
χωρθτικότθτα, εμπζδθςθ, επαγωγιμότθτα και μετράει δεκαζξι (16) θλεκτρικζσ 
παραμζτρουσ του ςϊματοσ. Αυτό κάνει τισ ςυςκευζσ EDUCTOR/INDIGO να 
ξεχωρίηουν. 

Οι ςυντονιςμζνεσ τριπλζσ διανυςματικζσ ςυχνότθτεσ (μία μακθματικι ςχζςθ μεταξφ 
τάςθσ, ζνταςθσ και αντίςταςθσ) των ουςιϊν ςυγκρίνονται με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 
του πελάτθ, Εν ςυντομία, θ Κβαντικι Επιςτιμθ μαηί με τθν Κβαντικι Βιοανάδραςθ 
ενϊνονται για να δθμιουργιςουν τθν Κβαντικι Βιοανάδραςθ. 

  

ΣΙ ΤΝΕΔΡΙΕ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

Απλά φανταςτείτε τα EDUCTOR/INDIGO scans ωσ ζνα αντιικό πρόγραμμα ςτον 
υπολογιςτι μασ, που ψάχνει για τα πάντα όπωσ:  

 Ιοφσ και βακτιρια 
 Διατροφικζσ ελλείψεισ 
 Αλλεργίεσ 
 Ευαιςκθςίεσ/Δυςανεξίεσ ςε τρόφιμα 
 Σοξικότθτεσ 
 Ορμονικά επίπεδα 
 Μφκθτεσ και παράςιτα 
 Χρωματοκεραπεία 
 Ιςορροπία Chakra 
 Περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ 
 Βελονιςμόσ 
 πονδυλικι ροι 
 Ανάλυςθ μεταβολιςμοφ 
 Αφρα 
 Βιορυκμοφσ 
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 Νευροδιαβιβαςτζσ και ςυναιςκθματικζσ ςυχνότθτεσ 
 Απϊλεια βάρουσ 
 Βιοανάδραςθ με ανκοϊάματα Bach 
 Αποτοξίνωςθ 
 Ηλεκτροβελονιςμόσ 

  

 

Η Hotel Exelixis, ζχει τθν αποκλειςτικότθτα διάκεςθσ των ςυγκεκριμζνων 
μθχανθμάτων ςτουσ χϊρουσ ευεξίασ των  ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων και 

διακζτει το κατάλλθλο ζμψυχο πλιρωσ εκπαιδευμζνο δυναμικό, που απαιτεί θ 
χριςθ τουσ.  Η τεχνολογία τουσ είναι πρωτοποριακι και πλιρωσ αναγνωριςμζνθ 
από τον Ιατρικό κλάδο και ςυςτινεται ανεπιφφλακτα εκτόσ των αναγραφομζνων, 

και ςε περιπτϊςεισ αποφυγισ ιδιαίτερων χειρουργικϊν επεμβάςεων και ταχφτερθσ 
αποκατάςταςθσ τραυματιςμϊν. 


