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της Δρ. Βιολέττας Αννίνου, Ph.D, Μορικού Βιολόγου, Ολιστικού Διατροφολόγου,
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΒΙΟ-ΑΝΑΔΡΑΣΗ
Η Κβαντική Φυσική Βιο-Ανάδρασης INDIGO TM δημιουργήθηκε με βάση τις μεγαλύτερες
εξελίξεις στα πεδία της Bιο-Eνέργειας, της βολτομέτρησης, της Kβαντικής Φυσικής, της
ομοιοθεραπείας και άλλων...
Χρησιμοποιεί τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές των συσκευών MRI (Μαγνητική
Τομογραφία), CT Scan (Αξονική Τομογραφία), EEG (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα), ECG
(Ηλεκτροκαρδιογράφημα), που όλες μετρούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του σώματος,
παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του ενδιαφερόμενου και προτάσεις
βιοθεραπείας σε αυτό το μονοπάτι. Το INDIGO TM είναι μοναδικό στην Βιο-Θεραπεία χάρη
στις αποκλειστικές αλγοριθμικές του φόρμουλες και στις VARHOPE μετρήσεις, που όπως
απέδειξαν κλινικές μελέτες είναι στενά συνδεδεμένες με τις βελτιστοποιημένες ικανότητες
του σώματος να προσαρμόζονται σε διάφορες μορφές στρες. Η υπερσύγχρονη κυματοειδής
γεννήτρια λειτουργεί επίσης για να επανυποβάλει την αρμονία στα οργανικά και
συναισθηματικά σώματα επικεντρώνοντας στις αποκλίνουσες στρεσογόνες αντιδράσεις,
προκειμένου να βοηθήσει τον εξεταζόμενο να δημιουργήσει πιο ενιαία και πιο συνεκτικά
πρότυπα.
Η Βιο-Θεραπεία INDIGO TM διαθέτει πέντε άνετους αγώγιμους ιμάντες με αισθητήρες που
μετρούν την Ηλεκτρο-Δερμική Αντίδραση στους καρπούς, τους αστραγάλους και στο
μέτωπο. Είναι ακριβές και αρκετά ευαίσθητο ώστε να μπορεί να μετρήσει την
Ηλεκτρο-Δερμική και την ηλεκτρο-φυσιολογική ανταπόκριση των στρεσογόνων
αντιδράσεων σε πάνω από 11.000 trivectors που από κοινού αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο
σώμα. Τα αποτελέσματα, που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του λογισμικού του
TM , επιτρέπουν στον χειριστή της συσκευής να επιτύχει
INDIGO
μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο προφίλ των στρεσογόνων παραγόντων που σχετίζονται
με τον τρόπο ζωής και την ευφορία.
Πολλές Ιατρικές εκδόσεις επισημαίνουν ότι η Βιο-Ανάδραση αποτελεί μια αποτελεσματική
πρακτική για την μείωση του στρες και για την βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους με
διαγνωσμένα προβλήματα υγείας όπως: όλα τα ψυχοσωματικά σύνδρομα υπέρτασης,
πόνου, άγχους, ακράτειας, χρόνιων αποφρακτικών πνευμονικών διαταραχών, άσθματος,
χρόνιων μυοσκελετικών δυσλειτουργίών, ημικρανίας, κατάθλιψης και πολλών άλλων.
Έρευνες δείχνουν ότι το στρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της ποιότητας
ζωής για ανθρώπους με παρόμοιες διαταραχές, κυρίως όσο αυτές παρεμβαίνουν στους
εγγενείς θεραπευτικούς μηχανισμούς που βοηθούν στην αποκατάσταση των απαραίτητων
σωματικών ισορροπιών. Η αποτελεσματικότητα της Βιο-Θεραπείας στην διαχείριση των
στρεσογόνων συστατικών σε ανθρώπους που υφίστανται Διαταραχές λόγω
Μετατραυματικού Στρες αποδεικνύεται επίσης πολλά υποσχόμενη.
(Μπορείτε να επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο για σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές
σχετικά με τις εφαρμογές της βιοανάδρασης.)
http://www.qbaa.org/Default.aspx?pageld=476438
«Η Κβαντική Φυσική έχει ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει κενός χώρος στα ανθρώπινα κύτταρα,
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αλλά κάθε κύτταρο αποτελεί ένα πλήρες πεδίο που βρίθει ηλεκτρομαγνητικών
δυνατοτήτων και προοπτικών»
-Dr. Deepak Chopra
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Κβαντική Φυσική Βιο-Ανάδρασης INDIGOTM βοηθάει στην διαχείριση και ανακατεύθυνση
των στρεσογόνων συμπτωμάτων, και εκπαιδεύει τους εξεταζόμενους παρέχοντας
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το στρες, εφοδιάζοντάς τους με την απαιτούμενη
δύναμη για να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους και να υποστηρίξουν συνολικά την
υγεία και την ευεξία τους.
- Ικανότητα για γρηγορότερη και πιο εύκολη χαλάρωση
- Βελτιωμένος ύπνος
- Μείωση του στρες, της έντασης και της νευρικότητας
- Βελτιωμένη γενική υγεία και αίσθηση ευεξίας
- Μείωση θυμού, φόβου, μελαγχολίας και ανησυχίας
- Αυξημένη μυϊκή κινητικότητα, ευελιξία και αθλητικές επιδόσεις
- Ενισχυμένη πνευματική διαύγεια, μνήμη και προσοχή
- Μείωση πόνου, κούρασης, πονοκεφάλων, διαταραχές πεπτικής λειτουργίας

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΟΥ;
Μια πρόσφατη μελέτη των Jonas & Levin, 2003 έδειξε ότι η μεγάλη πλειονότητα των
ανθρώπων που καταφεύγουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σήμερα ενδιαφέρονται για
θεραπείες και πρακτικές που:
- Τους δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο στην θεραπεία τους
- Δίνουν έμφαση στην ολιστική ενασχόληση με το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα
- Είναι μη-παρεμβατικές
- Προκαλούν την θεραπευτική ανταπόκριση του ίδιου του σώματος
Το INDICO TM παρέχει στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την υγεία και την ευεξία,
το ιδανικότερο εργαλείο για να προσφέρουν στους πελάτες τους το είδος της εκπαίδευσης,
τις τεχνικές ενδυνάμωσης και χαλάρωσης που απαιτούν από τους γιατρούς τους. Οι
θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης στην βιοανάδραση τεκμηριώνονται με την βελτίωση
της υγείας, τη δυνατότητα μάθησης και τη αύξηση των επιδόσεων.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ QUANTUM WORLD
Στα 6 χρόνια λειτουργίας μας στον 21ο αιώνα, η αποστολή μας ήταν πάντα να
επιμορφώσουμε, να δώσουμε δύναμη και να εμπνεύσουμε όλους τους επαγγελματίες στην
παροχή υπηρεσιών υγείας και ευεξίας προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και
υποστήριξη.
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