Wat mag u verwachten van een
introducerende ‘Vitality Clinic’ in
‘The Vitality Coach’ Clinic Car ?
U helpen bewust worden van al wat uw welzijn beperkt
U begeleiden op de weg naar zelfherstel en méér vitaliteit
Dat is de motivatie van dit unieke mobiele project.
Om dat dichter bij u te brengen, bieden we u
volgende formule aan, op uw lokatie !

Vitality Clinic:
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’Bewust worden van uw vitaliteit door uw Chi-conditie te zien’

Intake: enkele persoonlijke gegevens voor uw file, o.a. de geboortedatum.
3 Meridiaan-screenings via vinger- en teentoppen (Niet-invasief, pijnloos)
Beeld & bespreking ‘Energie-Niveaus’ (Vergelijking met leeftijdsnormen)
Beeld & bespreking ‘Energie-Regulatie’ (Uw huidig aanpassingsvermogen !)
Beeld & bespreking ‘Energie-Symmetrie’ (Uw onderliggende emotionele en
rationele stress: heden, verleden en toekomst)
Beeld & bespreking ‘Energie-Blokkaden’ (en hun mogelijke invloeden)
Beeld & bespreking ‘Yin/Yang-Balans’ (Vegetatieve stress: Rust ? Aktie ?)
Beeld & bespreking ‘Boven/Onder-Balans’ (Stress ? Burn-out-tendens ?)
Beeld & bespreking ‘Vuur/Water-Balans’ (Vitaliteit: reserve en veerkracht)
Beeld & bespreking ‘Vitaliteits-index’ en ‘Harmonie-index’ (Waar staat u nu ?)
Beeld & bespreking van de relatie met uw eventuele klachten
Bepaling van uw persoonlijk ‘archetype’ op basis van uw energie-regulatie:
Ken uw meridianen die de meeste aandacht verdienen !
Via e-mail kan u een ‘Wellness-Rapport’ ontvangen met uw archetypische eigenschappen en aangepaste preventieve adviezen (o.a. voeding, lifestyle, relaxatie, …)

‘Door
confrontatie
met zichzelf,
het proces
van
herkenning
en erkenning,
activeert men
het
opnieuw verbonden zijn met zichzelf en de
omgeving, als een rijke bron van energie,
evenwicht, vitaliteit, welzijn, …’
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Wat mag u verwachten van
Uw eerste ‘Wellness-Balancing’ in
‘The Vitality Coach’ Clinic Car ?
U helpen bewust worden van al wat uw welzijn beperkt
U begeleiden op de weg naar zelfherstel en méér vitaliteit
Dat is de motivatie van dit unieke mobiele project.
Om dat dichter bij u te brengen, bieden we u
volgende formule aan, op uw lokatie !

Wellness-Balancing:
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‘Voor Wellness & Bewustwording’

Intake: enkele persoonlijke gegevens voor uw file, o.a. de geboortedatum.
3 Meridiaan-screenings via vinger- en teentoppen (Niet-invasief, pijnloos)
Beeld & bespreking ‘Energie-Niveaus’ (Vergelijking met leeftijdsnormen)
Beeld & bespreking ‘Energie-Regulatie’ (Uw huidig aanpassingsvermogen !)
Beeld & bespreking ‘Energie-Symmetrie’ (Uw onderliggende emotionele en
rationele stress: heden, verleden en toekomst)
Beeld & bespreking ‘Energie-Blokkaden’ (en hun mogelijke invloeden)
Beeld & bespreking ‘Yin/Yang-Balans’ (Vegetatieve stress: Rust ? Aktie ?)
Beeld & bespreking ‘Boven/Onder-Balans’ (Stress ? Burn-out-tendens ?)
Beeld & bespreking ‘Vuur/Water-Balans’ (Vitaliteit: reserve en veerkracht)
Beeld & bespreking ‘Vitaliteits-index’ en ‘Harmonie-index’ (Waar staat u nu ?)
Beeld & bespreking van de relatie met uw eventuele klachten
Bepaling van uw persoonlijk ‘archetype’ op basis van uw energie-regulatie:
Ken uw meridianen die de meeste aandacht verdienen !
Via e-mail kan u een ‘Wellness-Rapport’ ontvangen met uw archetypische eigenschappen en aangepaste preventieve adviezen (o.a. voeding, lifestyle, relaxatie, …)
Uitvoeren van een ‘Wellness-Balancing’ dmv. Licht- en Magneetveldpatronen. Dit herstelt het evenwicht en energieniveau van uw lichaam. Indien diepere oorzaken dit beletten is de ‘Vitaliteits-Scan & -Behandeling’ aangewezen tijdens een eerstvolgend bezoek.

Vitaliteits-Scan & -Behandeling:
[
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‘Bij verminderde vitaliteit & bij klachten’

Intake, 3 meridiaan-screenings, ‘beeld & bespreking’ identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Uitvoeren van ‘QUICK-BODY-SCAN’ ipv. ‘Wellness-Balancing’:
6 Thermosensoren op polsen en voeten, magneetveld-sonde onder één voet en lichtpen
in de navel… Dat levert snel en niet-invasief, een beeld op van dieper gelegen oorzaken.
De uitslag wordt met u eerst kort besproken ifv. preventie, energieverstoringen of mogelijke verbanden met eventuele klachten van allerlei aard.
Uitvoeren van een ‘Vitaliteits-Behandeling’ d.m.v. Licht- en Magneetveldpatronen. Dit is
een eerste aanpak om evenwicht en energieniveau te herstellen. Dan wordt de eventuele vervolgstrategie bepaald. Door de véle opties is een korte beschrijving niet mogelijk.
U kan een ‘Energie-Remedie op maat’ voor thuisbehandeling verkrijgen.
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Wat mag u verwachten van
‘Mental Balancing’ & ‘Raylax’ in
‘The Vitality Coach’ Clinic Car ?
U helpen bewust worden van al wat uw welzijn beperkt
U begeleiden op de weg naar zelfherstel en méér vitaliteit
Dat is de motivatie van dit unieke mobiele project.
Om dat dichter bij u te brengen, bieden we u
volgende formule aan, op uw lokatie !

Mental Balance-Sessie:
[
[

[

‘Bij geestelijke stress of vóór een topprestatie’
Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Uitvoeren van ‘Mental Balance’-protocol dat uw 3 persoonlijke kleuren bepaalt:
Ð De blijvende constitutionele kleur voor goede emotioneel/mentale balans en focus
Ð De meest evenwicht gevende conflict-oplossende kleur bij stress en topprestaties
Ð De meest energie gevende conflict-oplossende kleur bij stress en topprestaties
Uitvoeren van korte behandeling, goed voor het eerstvolgend dagdeel.

Raylax-Sessie:
[
[

‘Fysieke fitheid en ontspannen, heldere, optimistische geest’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
7 Acupunctuurpunten worden behandeld met de Lichtpen. Niet-invasief en ontspannend !
“Een rustiger ademhaling, een verhoogde hartritmevariabiliteit, een stabielere hartcoherentie,
een warme ontspannen buik, … zijn vaak voorkomende gunstige effecten. Raylax-sessies
kunnen het “vakantiegevoel” onderhouden eens de stress v.h. werk zich opnieuw aandient.”
Voorbeeld
van een
gestresseerde
toestand
‘Relaxed’
resultaat
na een
Raylaxsessie
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Chacra-Support:
[
[
[
[
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‘Algemene ondersteuning’

Intake, 3 meridiaan-screenings,
identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Korte toelichting bij uw energiestatus
Aan de hand van de meridianen,
de meest ondersteuning behoevende
chacra bepalen.
Uitvoeren van korte gerichte behandeling
met electromagnetische chacra-remedie.
U ontvangt een ‘Energie-Remedie’ voor de
betrokken chacra t.b.v. thuisbehandeling.

Litteken- & Huidbehandeling:
[
[
[
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Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Korte toelichting bij uw energiestatus
Invloed van litteken op de energiehuishouding bepalen
D.m.v. specifieke remedies, de littekens of huid behandelen met Biofotonen,
om litteken te ‘ontstoren’ en herstel te bevorderen.

Rejuvenation-behandeling:
[
[
[

‘Verzachten litteken- en huidproblemen,
ontstoren focale belasting door litteken’

‘Voor een jonger, stralend uiterlijk !’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Korte toelichting bij uw energiestatus
D.m.v. de power i-light, specifieke ‘Biofotonen-Raymedies’ toepassen
op nek en aangezicht. Tevens een immuniteitsverhogende Raymedie
op het borstbeen (enkel indien gewenst).
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Middelen-Screening:
[
[
[
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‘Brengen uw voedinsgssupplementen u in balans ?’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Korte toelichting bij uw energiestatus
Nagaan van de invloed van voedingssupplementen (die u heeft
meegebracht), op uw energiehuishouding via EMT.
Desgewenst andere middelen voorstellen en de persoonlijke
compatibiliteit nagaan.

Allergie-Screening:
[
[
[

‘Definiëren van uw persoonlijke allergenen’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Korte toelichting bij uw energiestatus
Nagaan van de invloed van allergenen (uit onze testsets en de
specifieke die u heeft meegebracht), op uw energiehuishouding.

Allergie-Desensibilisatie:
[
[
[

‘Oplossen van uw allergie-probleem’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Behandelen in ongeveer 50 stappen (per sessie) dmv. krachtige
iLight-Biofotonen-patronen en magneetveldpatronen.
Plannen v.e. kontrole na 6 weken en/of eventuele herhaling v.d. behandeling.
Gemiddeld zijn 2 sessies vereist. Soms minder, soms meer.

Voedings-Advies ‘5 Elementen’:
[
[
[
[

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Bepalen van uw Yin/Yang conditie
Grafisch weergeven van de balans van uw voedingsgewoonten
Zonodig voorstellen van correcties.

Preventief advies ‘griep’:
[
[
[

‘Ondersteun uw natuurlijke afweer !’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Bepalen van uw conditie en voorstel van eventueel behandelplan
Voorstel tot gebruik van beproefde combinaties van voedingssupplementen

Preventieve check-up:
[
[
[
[
[

‘Geeft of rooft uw voeding u energie ?’

‘Voorkomen is altijd beter dan proberen genezen !’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘Wellness-Balancing’
Bepalen van ademhalingsparameters (peakflow, longvolume, zuurstofsaturatie)
Bepalen Hartritmevariatie / Hartcoherentie (zonder inspanning)
Desgewenst diverse n.t.b. vitaliteits-parameters
Toepasselijke adviezen, evt. rapportage en/of follow-up

Andere toepassingen: Kijk regelmatig op website www.thevitalitycoach.be
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Magneetveld-Behandeling:

‘Gymnastiek voor al uw cellen terwijl u relaxt !’

Dit beproefd medisch systeem biedt bewezen
ontspannende en evenwichtsherstellende impact
op lichaam en geest, dit van ‘kop tot teen’.
Desgewenst ‘kijkt’ men in de ACS-bril. De gesynchroniseerde kleuren en geluiden hebben een extra stimulerende of relaxerende invloed.

Doorbloeding vóór

en na 16’ eMRS

HHP-Pro-Massage-Behandeling:

‘Relaxatie, doorbloeding, drainage’

De ‘HHP-Massagestudio Professional’ is een ‘oscillerende’ sensatie die alle weefsels, zowel preventief als behandelend in beweging zet, ondersteund door diep doordringende infra-roodwarmte.
Desgewenst brengt de ‘Dreamer’ licht- & geluidsbril, u in
een tijdloze dimensie, met zelfs een héél ontspannende
‘vliegend tapijt’-ervaring…

OxyFarm-Zuurstof-Sessie:

‘Berglucht zo onder de neus’

Dmv. de ‘Oxy-Farm’ zuurstofcompactor ademt u via een comfortabele neusbril, lucht in die
30% ipv. normaal 21 % zuurstof (of in vervuilde steden soms slechts 9 % !) bevat.
Bovendien wordt deze ademlucht verrijkt met zuiverende negatieve ionen. Dan verkrijgt
men de zgn. berg- of zeelucht, ook bekend als het verfrissende effect na een onweersbui of
nabij een waterval. Inademen van extra zuivere lucht en zuurstof in gekontroleerde omstandigheden (O2-saturatiemeting), ontspant en kan helpen bij tal van klachten.
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HRV- & Hartcoherentie Training:

‘Verminder de aktuele impact van stress
op de werking van lichaam en geest’

Met de ‘STRESS-PILOT’ wordt uw HRV (Hartritmevariatie) in één minuut bepaald, zonder een
zware fietsproef of andere zware inspanning hoeven te leveren !
Daarna leert u dit interactief optimaliseren.
Een goede regulatie is
een absolute voorwaarde
voor welzijn en functionele
vitaliteit.
Het zelfherstellend vermogen van het immuunsysteem en de geest, kunnen
uitsluitend worden geactiveerd in een ‘parasympatische tonus-situatie’ !
Dat voorkomt mede burn-out, depressie, metabool syndroom, enz.

Massage & Reiki:

‘De helende kracht van de aanraking’

Aroma-massage (etherische olie), Shiatsu, Zenstoelmassage, Lymfe-”drainage”, Reiki, …

Bachbloesem-Support:

‘Exacte bepaling v.d. best geschikte Bachbloesem(s)’

Intake, 3 meridiaan-screenings, identiek aan ‘WellnessBalancing’
[
Korte toelichting bij uw energiestatus
[
Aan de hand van de gevonden emotionele energiestatus, de u meest geschikte bloesem(s) selecteren.
[
De werkzame invloed van deze bloesem(-combinatie)
energetisch nagaan.

Bioritme-Analyse:

‘Bepalen van uw sterke, zwakke en kritieke dagen’

Reeds ten tijde van de bekende psychiater Sigmund Freud, werden bepaalde cycli ontdekt die
bekend staan als 'bio-ritmen'. Iedereen heeft
hiermee te maken. Op het ene moment voelen we ons tot meer in staat dan op een
ander moment. Bioritmen beïnvloeden zowel
lichaam, als geest en emoties. Een persoonlijk bioritme bepaalt nl. hoe men dagelijks
functioneert !
Bioritmiek of periodenleer verschaft ons op
basis van wiskundige wetmatigheden, inlichtingen over de cycli van energetische ritmes
in ons leven. Zo kan men bvb. bepalen welke dagen te mijden zijn voor bvb. belangrijke beslissingen of een operatie… Boeiend en veelal verrassend exact !
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Wat mag u verwachten van de
‘The Vitality Coach’ Clinic Car ?
U helpen bewust worden van al wat uw welzijn beperkt
U begeleiden op de weg naar zelfherstel en méér vitaliteit
Dat is de motivatie van dit unieke mobiele project.
Om dat dichter bij u te brengen, bieden we u
volgende formule aan, op uw lokatie !

Uw vitaliteit in beeld ! - Wellness & Vitaliteits-Coaching
Preventie - Onderzoek & Harmoniseren Biosfeer
i-Health Meridiaan-Screening, Energie-Balancing en Energie-Behandeling,
‘Uw Vitaliteit in Beeld !’ en Behandeling dmv. Magneetveld-Resonantie, Kleurlicht
(Biofotonen) en Electronische "Raymedies", volgens de TCM (Meridiaan- en de
5-Elementenleer), EAV(Dr. Voll) en Ontwikkelingen uit de MIR-Ruimtevaart.
i-Health EDA & EMT-Compatibiliteits-Test, tbv. Suppletie, Voeding, Behandeling, ...
i-Health Wellness, Preventieve Behandeling voor Geestelijke en Fysieke Vitaliteit.
i-Health Mental Balance, Persoonlijke Kleuren voor Harmonie, Energie en Conflictbeheersing: Topsport, Topmanagement en alle Stressvolle Situaties.
i-Health AFT-scan, Screening en Behandelen van Blokkaden.
i-Health BODY-scan, bij ‘Uitbehandelde’ Chronisch Therapieresistente Aandoeningen
met Toxische Belasting als Oorsprong.
HRV- en Hartcoherentie, Screening & Balancing dmv. StressPilot en Raylax.
OxyFarm-Zuurstofsessie, Oxygenatie, Kontrole dmv. medische O2-saturatiemeter &
Longpeakflowmeter
Vitality-Concepten voor Groepen en Bedrijven
eMRS Equifield Magneetveld Resonantie Stimulatie voor o.a. Algemeen Welzijn,
‘Uitbehandelde’ Chronische Aandoeningen, Vermoeidheid, Versnelde Zelfheling...
eMRS-ACS ‘Audio-Kleurlicht-Bril’, o.a. bij Winter-Depressie (SAD), ...
HHP Medische Lichaamsmassage, Golven en Infra-Rood t.b.v. Bloedsomloop,
Lymfe-Drainage, Rugpijn, Relaxatie, ...
Chi-Vitalizer- en Dreamer-Relaxatie, Oxygenatie, Licht- en Geluidstherapie.
Egely Wheel Recorder Vitaliteitsmeting van dr. George Egely, Concentratie én
Ontspanning tegelijk, Registreer en Vergelijk Spelenderwijs uw Vitale Energie.
Advies, Meetonderzoek en Sanering Leef- en Werkruimte, Bouwbiologie, Geopathie d.m.v. Bioresonantietest, Aardmagneetveld, Magneetstoorveld Bed of Brilmontuur, Radio-Activiteit & Radon, Electrosmog (HF en ELF's) met Spectrumanalyse, Water, Lucht, Voeding, Cosmetica, ... t.b.v. uw Vitaliteit en Welzijn.
(Metingen met Gespecialiseerde Electronische en Computer Apparatuur).
Bedrijfs Vitaliteits & Preventie Coaching, op Bedrijfslokatie, Objectiveerbare
Technieken en Duidelijke Visuele Voorstelling. Optie Relax en Incentive Sfeer.
(Wettelijke clausule: " Hogergenoemde handelingen vervangen geen doktersadvies en zijn complementair aan de reguliere gezondheidszorgen." )
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