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CIO-INDIGO Quantum Bio-
feedback. De naam doet wat fu-
turistisch aan en doet denken 
aan het heelal, Star Wars en 

sciencefiction. ‘Eigenlijk is dat nog niet eens zo’n 
slechte associatie’, lacht Sophia Moens, de kinesi-
therapeute die mij de volgende twee uur zal laten 
kennismaken met de techniek-met-cybernaam. 

‘Het is in feite de Russische ruimtevaartorganisa-
tie Roskosmos die de methode op punt heeft ge-
steld en alle parameters die nodig zijn voor een 
meting heeft ingegeven en verfijnd.’ Mijn belang-
stelling is alvast gewekt. 

Complex maar eenvoudig
Sophia probeert in mensentaal uit te leggen wat de 
therapie precies inhoudt. ‘Het toestel zelf mag dan 
complex in elkaar zitten - vraag me niet hoe het 
precies werkt, want ik zal je het antwoord schul-
dig moeten blijven - maar het principe op zich is 
eigenlijk heel eenvoudig. Elke cel en elk orgaan in 

ons lichaam resoneert of trilt met zijn eigen ener-
gie. Wanneer die energie verstoord wordt, bij-
voorbeeld door bacteriën of virussen, dan kan het 
orgaan niet op zijn volle capaciteit functioneren. 
Dergelijke schadelijke frequenties worden zon-
der dat je er benul van hebt opgeslagen in je cel-
len en kunnen zich daar jarenlang onopgemerkt 
opbouwen voor ze zich manifesteren als ziekte. 
Met andere woorden: het eerste signaal dat er iets 
fout gaat in je lichaam vind je op elektromagne-
tisch niveau. De bedoeling van een SCIO-INDIGO 
Quantum Biofeedback-toestel is niet alleen om 
frequentiestoringen op te sporen maar ook om 
op cellulair niveau de gezonde frequentie van je  
organen te stimuleren zodat je cellen zich kunnen 
vernieuwen en de genezing kan beginnen.’

Minutieuze detectie
Wat het toestel allemaal kan meten en wie vooral 
baat bij heeft bij de therapie, wil ik weten. Sophia 
Moens: ‘Ik krijg hier heel veel mensen op mijn be-

‘bewuster worden is het begin 
van een gezond leven’

‘s
I n f o
sophia moens
zenscan 
Bioresonantie & 
holistisch Therapie 
centrum 
Tuinlaan 60
9111 Belsele  
03 777 87 20
www.zenscan.be

handelingstafel die kampen met voedselallergieën 
en -intoleranties. ’Het toestel kan precies meten 
voor welke stoffen je gevoelig bent maar bijvoor-
beeld ook welke vitamines je extra nodig hebt. 
Het kan bovendien haarfijn de toxische belasting 
in je lichaam meten, je hormoonspiegel en zelfs de 
aanwezigheid van bacteriën en virussen. En niet 
te vergeten je persoonlijke gevoeligheid voor om-
gevingsfactoren (zoals straling van gsm’s of elek-
triciteitsmasten) en je mentale en emotionele toe-
stand. Want ook al probeer je om bepaalde emoties 
of slechte herinneringen te verdringen, je lichaam 
vergeet ze nooit. Een emotioneel probleem waar 
je jaren geleden mee kampte maar dat je nog niet 
helemaal verwerkt hebt kan minutieus gedetec-
teerd worden. Laatst had ik een patiënt bij wie de 
meting heel duidelijk een emotionele blokkade 
aangaf, zelfs met de exacte tijd waarop de emoti-
onele crisis zich voltrokken had. Die man was er 
even niet goed van.’

Digitale bodyscan
Dat laatste is me iets te hocus pocus maar de rest 
van Sophia’s uitleg heeft me zo nieuwsgierig ge-
maakt dat ik haast niet kan wachten om zo’n me-
ting eens mee te maken. Rond mijn beide polsen 
en enkels en op mijn hoofd krijg ik elektroden die 
in verbinding staan met het toestel. Sophia Moens: 

‘Die elektroden geven de frequenties door aan het 
computerprogramma. Het SCIO-INDIGO-toestel 
scant dan in een paar minuten je hele lichaam en 
meet de energetische reacties van factoren zoals 
bacteriën, virussen, vitaminen, hormonen ... Meer 
dan 15 000 parameters kunnen zo getest worden.’ 
Na een kwartier zie ik op het scherm een energe-
tische, driedimensionale bodyscan verschijnen. 

‘Naargelang het probleem of de kwaal waarvoor de 
patiënt bij mij is gekomen kan ik specifieke para-
meters opvragen. Maar als er flagrante stoornissen 
zijn zal de machine die zelf wel detecteren.’

Verbluffend accuraat
Ik heb met Sophia afgesproken dat ik haar niet op 
voorhand ga vertellen wat de zwakke plekken in 
mijn gezondheidstoestand zijn, zodat ik de moge-
lijkheden van dit intrigerende toestel objectief en 
onbevooroordeeld kan ontdekken. Het resultaat 
is … verpletterend. Op de parameters ‘lymfen’ en 

‘lever’ geeft het toestel alarmwaarden aan, pre-
cies zoals dat altijd het geval is bij andere medi-

sche onderzoeken zoals bijvoorbeeld een bloedaf-
name. Maar hier kwam geen prik of stethoscoop 
aan te pas, het SCIO-INDIGO-toestel kwam tot 
die constatering enkel op basis van metingen van 
bepaalde frequenties die mijn organen blijkbaar 
uitzenden. Het toestel detecteert verder een hoger 
dan gemiddelde gevoeligheid voor gsm’s - iets wat 
ik ergens al wat aanvoelde - en een hoge sensitivi-
teit tout court. Sophia Moens: ‘Als ik zie dat er echt 
iets ernstigs aan de hand is zal ik uiteraard altijd 
doorverwijzen naar een arts. Maar om een alge-
meen beeld te krijgen van je gezondheidstoestand 
en je gevoeligheden waar je het best rekening mee 
houdt is een meting ideaal. Het toestel kan bij een 
probleem meteen bijsturen en helende frequenties 
sturen naar de organen. SCIO-INDIGO Quantum 
Biofeedback maakt je bewuster. En dat is het begin 
van echt gezond en evenwichtig leven.’ 

teKst MARTINE WAUTERS 

Maak kennis met een geneesmethode waarin kwantumfysica en holistische geneeskunde 
elkaar ontmoeten: SCIO-INDIGO Quantum Biofeedback,  

volgens velen dé therapie van de toekomst.

Meten is weten
scio-inDigo Quantum Biofeedback kan helpen bij
• immuunsysteemaandoeningen en infecties
• leerproblemen en Attention Deficit Disorder (ADD)
• chronische vermoeidheid en pijn 
• gewichtsverlies en eetstoornissen 
• slapeloosheid, depressie en verslavingen
• incontinentie 
• hoofdpijn, migraine en hypertensie
• sportblessures en neuralgie (zenuwpijn)
• angsten en fobieën


