De SCIO-Eductor, klein in formaat, groot in daad
Een interview met Geert Weijtens en Odette Lavrijssen verschenen in “Change, Think Positive” in 2011.

“Je wordt van top tot teen doorgelicht!”
Geert: “Heel wat mensen zijn verbaasd hoe snel pijnen kunnen oplossen”.
Odette: “Ik had vrij weinig last van bijwerkingen van de chemo en was relatief snel weer op de been”.
Geert: “De SCIO werd ontwikkeld om astronauten in de ruimte te kunnen begeleiden”.
In 2003 schafte Geert Weijtens een SCIO aan, een soort biofeedbacksysteem. Intussen is de opvolger, de SCIOEductor, al op de markt. Zo begeleidde Geert Odette Lavrijssen toen ze herstelde van borstkanker. Samen geven
ze een realistisch beeld van wat dit geavanceerde apparaat, ontwikkeld door een zekere professor Nelson, ons te
bieden heeft.
Wat is een SCIO-Eductor?
Geert: “De SCIO-Eductor is een energetisch analyse- en behandelsysteem dat vanuit de kwantumfysica ontwikkelde technologie koppelt aan de kennis en inzichten uit onder meer de westerse en oosterse geneeskunde. Het is
een veilig, uiterst krachtig biofeedback-apparaat om vele ziektes op te sporen, te behandelen en zo mogelijk te
voorkomen. Eerst wordt getest op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau wat uit balans is en wat niet.
Daarbij wordt gekeken naar de onderlinge samenhang van die vier niveaus en hoe storingen van invloed zijn op
de algemene gezondheid en geestelijk welzijn van de cliënt.”
Hoe werkt het dan concreet?
Geert: “Je krijgt als cliënt zachte banden rond je polsen, enkels en hoofd die met kabeltjes verbonden zijn met
het apparaat dat op zijn beurt in verbinding staat met een computer. In de software zitten 11.000 unieke frequenties. Die hebben te maken met het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Er worden bijvoorbeeld
frequenties van een gezonde lever je systeem in gestuurd. Dan wordt gekeken hoe die lever reageert. Een lever
die gezond is, resoneert namelijk mee. Het is net als bij twee stemvorken: frequenties, trillingen nemen elkaar
over. Als een lever niet gezond is, wordt dat gemeten. In één duizendste van een seconde gaan er 256 frequenties
in en uit je systeem en dat voor 4 minuten lang. Dit is het meetgedeelte. Dan volgt het behandelgedeelte. Van
Einstein hebben we geleerd dat energie massa is en massa energie. Dus energie beïnvloedt de massa en andersom. Dus als je je energie beïnvloedt, beïnvloedt je je fysieke systeem. Na een sessie van 1,5 à 2 uur duurt het
ongeveer 24 tot 36 uur voor dat de energieën geïntegreerd zijn in je fysieke lichaam.”
Welke behandelmethodes zitten er in de SCIO-Eductor?
Geert: “Dat zijn een 200 tal therapievormen zoals bioresonantie, elektro-acupunctuur, hormonale spiegels,
bloedanalyse, NLP, homeopathie, alles rondom kruidenremedies, Bachremedies, Cranio sacraal...” Ik heb onder
aan het document een uitgebreid overzicht gedaan van behandelmethodes.
Odette, jij hebt al een aantal sessies ervaren. Wat is jouw beleving?
Odette: “Mijn broer was een paar keer hier geweest en hij raadde me aan om ook eens een sessie te plannen. Ik
had net te horen gekregen dat ik borstkanker had. Ik had er weinig zin in om te berusten op de reguliere geneeskunde en wilde graag ook het meer alternatieve circuit aanspreken. Toch bleek er nog meer angst in mij te zitten
dan ik had verwacht en koos ik alsnog voor chemo. Tegelijkertijd kwam ik in behandeling bij Geert. Na iedere
chemokuur overnachtte ik thuis en de volgende ochtend had ik hier een afspraak. De SCIO-Eductor was een ge-

zeggen dat ik veel sterker ben geworden door die ervaring. Wat ik eruit te leren had, heb ik geleerd. Het is niet
voor niets geweest en daar ben ik dankbaar voor.”
Kon je echt voelen wat het apparaat met jou deed?
Odette: “Het voelde allemaal heel subtiel. Ik kan het zelfs moeilijk onder woorden brengen. Ik voelde wél dat er
van alles gebeurde. Dan weer kreeg ik het warm, dan weer koud. Ik voelde hier en daar in mijn lijf tintelingen en
dan weer pijn. Dat ging op en neer. Ik voelde als het ware dat mijn lijf ging communiceren met dat apparaat. Ik
kwam op een bepaalde manier in beweging. Vooral die eerste keer vond ik erg confronterend. Ik hoorde en zag
dingen die ik helemaal niet wilde horen over mezelf.”
Geert: “Ook alle emotionele, mentale en spirituele achtergronden waarom de tumor ontstaan is, kwamen immers
boven water. Er zijn heel weinig mensen die precies kunnen voelen wat er gebeurt. Als ik zeg 5% is dat al veel.
Vaak merk ik wel dat als ik dingen opmerk en ze benoem, dat mensen een aha-moment hebben. Bepaalde symptomen zijn zo chronisch geworden dat het bewustzijn eraf is gegaan. Het is net als een lekkende kraan. Als je
lang met dingen loopt, raak je daar aan gewend. Op termijn herkennen we de symptomen zelfs niet meer.”
Je interne weten wordt aangeraakt
Geert: “Ieder mens heeft een intern weten. Dat is een hele subtiele waarneming die je bij tijd en wijle doorkrijgt.
Door een behandeling met de SCIO-Eductor wordt deze als het ware geactiveerd. Dit houdt in dat je sneller door
gaat krijgen wat al dan niet goed voor je is. De kunst is dan natuurlijk wel dat je daar dan ook naar luistert en
handelt.
Geert, hoe reageren mensen na een sessie?
Geert: “Heel wat mensen zijn verbaasd hoe snel pijnen kunnen oplossen. Zo had ik iemand in de praktijk die al
20 jaar rugklachten had. Hij belde me op zes weken na de sessie en hij had geen rugklachten meer. Vaak komen
hier ook mensen over de vloer die al lang in het reguliere circuit zitten en er niet uit komen. Na een sessie hier
hoor ik ze dan zeggen dat ze inzichten kregen waarom het fout gegaan is en wat ze kunnen doen. Dat krijg je van
een arts niet te horen. Je krijgt medicatie. Soms is medicatie nodig, dus ik ben daar niet tegen. Maar zoals ik het
zie, is de gezondheidszorg een fabriek geworden, die vaak niet afgestemd is op wat mensen echt nodig hebben.”
Odette, wat waren inzichten die jij kreeg?
Odette: “Ik besefte dat ik eigenlijk best ver weg was van mezelf. Mijn subtiele voelen is intussen weer sterk omhoog gekomen en vanaf toen gingen dingen in een sneltreinvaart. Ik vroeg me natuurlijk ook af waarom ik borstkanker kreeg en kwam tot de conclusie dat ik altijd voor andere mensen zorgde en van hen voldoening hiervoor
kreeg. Maar ik kon die voldoening niet voor mezelf genereren. Ik liet op een bepaalde manier eigenlijk constant
over me heen walsen. Ik ben dingen in mijn dagelijkse leven gaan aanpakken. Ik heb andere keuzes gemaakt dan
voorheen en ben eigen grenzen gaan aangeven. Ik zag mezelf niet echt staan en ik ben mezelf geleidelijk aan
gaan toestaan dat ik het wel waard ben om er te mogen zijn. Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met een pijnstuk uit mijn verleden. Mijn innerlijk gekwetste kind moest meer ruimte krijgen.”
Vermoedelijk vertelde je ook in het ziekenhuis over de SCIO-Eductor? Welke reactie kreeg je
Odette: “Ze hoorden aan wat ik zei en daar bleef het dan ook bij. Ze stonden er helaas niet voor open.”
Geert, werkt het voor iedereen?
Geert: “De SCIO-Eductor helpt iemand herinneren hoe het in essentie kan zijn. In principe werkt de SCIOEductor voor iedereen, maar het maakt wel uit of iemand er voor open staat. Sommigen zitten zodanig vast in
hun denken, dat ze mentaal veel afblokken. Bij dieren en kinderen bijvoorbeeld werkt de SCIO-Eductor fantastisch. Veel kinderen bijvoorbeeld hebben tegenwoordig een suikerprobleem. Maar je kan nog heel makkelijk hun
intern weten aanraken en ze blijven er dan vanaf, omdat ze weten en voelen dat het klopt. Bij dieren hetzelfde
verhaal. Onze cavia had een huidziekte en mijn vrouw ging met hem naar de dierenarts. Drie weken later was er
nog geen beterschap. Ik heb toen een pluk haar gepakt en op de SCIO-Eductor gelegd. Na 4 dagen begon de huid
weer goed te komen. Daarnaast was het de cavia die altijd onderdanig was aan de andere cavia. Na de behandeling was hij zo krachtig. Dat was fantastisch om te zien. Of onlangs behandelde ik ook een paard op afstand. Het

datum, DNA ... heeft opgeslagen, werkt het. Dus als iemand één keer hier geweest is, kan ik inloggen en op afstand behandelen. Wel is het effect ervan iets minder dan dat je fysiek aangesloten bent. De werking van de
SCIO-Eductor is wetenschappelijk onderbouwd en beschreven in de Promeorfeus. Professor Nelson, ik heb hem
al verscheidende malen ontmoet, is een echt genie die verschillende werelden met elkaar verbindt. ”
Wat is nog de functie van de therapeut?
Geert: “de bewustzijnsontwikkeling van de therapeut bepaalt mede de kwaliteit van de behandeling. Verder is
een deel van mijn werk mensen te coachen om tot welzijn en gezondheid te komen en ook in deze staat te blijven.”
Vinden mensen het soms niet eng dat zo’n apparaat alles kan zien en meten?
Geert: “Je wordt inderdaad helemaal doorgelicht. Er zijn ook mensen die dat allemaal niet willen weten. Ik vertel
ook niet alles. Ik stem af op wat iemand kan en wil horen. Meestal laat ik de mensen ook niet meekijken op het
computerscherm. Alleen als ik dat heilzaam acht voor de genezing van de cliënt. Beelden werken namelijk veel
dieper door in ons onderbewustzijn dan wij denken. Het is niet zo dat de SCIO-Eductor een wonderapparaat is:
je gaat zitten en je wordt beter. Maar wat het wel doet, is dat het iets aanreikt, het zet een wezenlijk proces in
beweging. Iedereen heeft nog steeds zijn of haar verantwoordelijkheid en een belangrijk onderdeel daarvan is dat
je ziekmakende patronen en leefwijze stopt. ”
Geert, hoe kwam jij zelf met de SCIO-Eductor in contact?
Geert: “Ik heb een bureau voor loopbaanbegeleiding en iemand die bij me kwam voor een outplacementtraject
sprak over een apparaat dat kon helen. Het voelde alsof ik door de bliksem getroffen werd. Drie weken later had
ik de QXCI al in huis. Dit was de voorloper van de huidige versie. Het was voor mij het allereerste apparaat wat
alle verschillende vlakken van het leven met elkaar verbindt en inzichtelijk maakt.
Odette, kom jij nog regelmatig naar hier voor een sessie?
Odette: “Eén keer in het half jaar laat ik nog een check-up doen, zodat alles weer in balans gebracht kan worden,
mocht dat niet het geval zijn. Het is voor mij een vorm van preventie.”
Als afsluiter, waarvoor kan de SCIO-Eductor gebruikt worden?
Gert: “De mogelijkheden zijn legio: burn-out, slaapstoornissen, herstel van zelfvertrouwen, ziektepreventie, een
algehele bodycheck, depressie, stressreductie, hoog- of overgevoeligheid, allergische reacties, angst- en fobiebeheersing, migraine, rugklachten, het reduceren van stralingsbelasting...
De SCIO-Eductor is in staat de rijkdom van de lichaamswijsheid vanuit het onderbewuste aan het licht te brengen en vervolgens te behandelen. Zo kunnen tendensen in de complexe samenhang van factoren die onze gezondheid bepalen, al in een vroeg stadium gesignaleerd en behandeld worden.
Meer info: www.weijtensconsultancy.nl of www.SCIO-eductor.nl
Een greep uit de programma's:
Schaalprogramma's: Reguleren hormonen, enzymen, aminozuren, vetzuren, mineralen, vitaminen, organen, chakra's en het endocriene stelsel.
'Rife' techniek, bioresonantie: Stimuleert en harmoniseert stoornissen in de organen en de polariteit van de patient.
Trivector: Filtert lichaamsfrequenties en stimuleert de capaciteit om tot maximale gezondheid te komen.
Kleur/ Aromaprogramma's: Geeft de belangrijkste kleur en aroma aan die de zelfgenezing van de patiënt kan
bevorderen.
Electro-acupunctuur/ meridiaan: Brengt de acupunctuurmeridianen in evenwicht en bevat alle individuele acupunctuurpunten.
Wervelkolom energie evaluatie: Wijst energetische storingen aan in iedere wervel en behandelt het Neuro Emotioneel Complex
Homeopathie programma: Meer dan 3000 homeopathische en kristalremedies (o.a. Oriëntaalse kruiden, Bach-

Zenuw programma: behandeling en balanceren van autonoom zenuwstelsel en individuele zenuwen.
Bloed programma: Levend bloedanalyse o.a.
Body Viewer: scannen en behandeling van systemen en functies, inclusief driedimensionale visuele weergave.
Allergieën: desensibilisatie programma.
Aura en Chakra programma: analyse en balanceren.
Anti-aging programma's
Nog meer toepassingsmogelijkheden:
De SCIO-Eductor verschaft informatie door met het onderbewustzijn te 'praten' en de analyse verschaft binnen
vier minuten informatie over bijvoorbeeld:
Energieniveau, stressgehalte, vitaliteit, regeneratievermogen, PH, algemene gezondheid, weerstand.
Voeding, vitaminen, mineralen, enzymen, vergiften, etc.
Hormoonspiegels, overgevoeligheden.
Organen en orgaansystemen bv, lever, longen, nieren, wervelkolom, spijsverteringsorganen, etc.
Virussen, bacteriën, schimmels, wormen, parasieten, etc.
EEG, ECG en EMG
Medicijnwerking, pesticiden, straling
Emotionele/ mentale factoren, trauma's.
Begeleiding van "top"-sporters
Behandeling van dieren

