L.I.F.E. SYSTEM
De werking
De werking van dit apparaat is niet zo maar even uit te leggen.
Toch ga ik een poging wagen om u de nodige informatie hierover
te verstrekken. In grote lijnen werkt het als volgt; de patiënt
wordt m.b.v. een aantal kabeltjes aan polsen, enkels en voorhoofd
verbonden met he t L.I.F.E. system. Aan de uiteinde van de kabels
zitten elektroden die contact maken met de huid. Het L.I.F.E.
system zendt een aantal ultra lage elektrische prikkels uit en meet
de respons die het lichaam hierop geeft, dat wordt bioresonantie
genoemd. De computer vertaalt de gemeten waardes en vergelijkt
deze met standaardwaardes die zich in een enorme database in de
computer bevinden.
Meten
Maar wat wordt er nu precies gemeten? Alle cellen in ons lichaam
zijn elektrisch geladen en hebben hun eigen frequentie. Als de
frequenties van onze cellen in balans zijn, kan de energie
ongestoord door het lichaam blijven stromen. Je zou dan kunnen
stellen dat je op dat moment ook echt in balans bent. Maar door
allerlei omstandigheden (stress, verminderde weerstand,
virussen, schimmels, etc.) die bewust als onbewust aan de orde
kunnen zijn, kan deze balans op korte of langere termijn verstoord
raken. Dat kan resulteren in tijdelijk of zelfs chronisch
disfunctioneren van het organisme met het resultaat dat dit weer
kan leiden tot uiteenlopende gezondheidsklachten.
Het L.I.F.E. system doet meer dan meten
Maar het blijft niet alleen bij meten. In tegenstelling tot andere
apparaten die via bioresonantie werken, gaat het L.I.F.E. system
veel verder, waardoor het apparaat juist zo uniek wordt. Het
L.I.F.E. system kan n.l. direct de blokkades te lijf gaan. Dat doet
het L.I.F.E. system door de afwijkende frequenties te bewerken
d.m.v. spiegelen. Een tegenfrequentie wordt naar de foute
frequentie gestuurd, waardoor deze wordt geneutraliseerd en de
kans krijgt om zich opnieuw in te stellen. Als men daarna de
leefwijze aanpast, kan de energie weer doorstromen en kan dit tot
blijvend herstel leiden.

Onderbewustzijn
In een ontspannen houding laat de patiënt alles over zich heen
komen. Daar de gehele behandeling via het onderbewustzijn van
de patiënt plaats vindt, merkt deze er niets van. De therapeut
voert alleen maar computerhandelingen uit en staat enkel en
alleen verbaal in contact met de patiënt. Fysieke beïnvloeding of
tekortkomingen op de behandelingsmethode door de therapeut
zijn dus niet aan de orde. Enkel de keuzes van de therapie -die
gebaseerd zijn op basis van de uitkomsten van de eerder gedane
test- hebben invloed op de wijze hoe de patiënt behandeld gaat
worden. De zwaarte van blokkade bepaalt of een behandeling al
dan niet aanslaat en zonodig overgedaan moet worden of dat er
voor een andere therapie gekozen moet worden. Voor de patiënt
kan geen enkele overbelasting plaatsvinden, doordat het L.I.F.E.
system zelf aangeeft (en zonodig zich zelf uitzet) of de patiënt nog
in staat is om verdere behandeling te ondergaan. Zo ontstaat door
de werking van het L.I.F.E. system, de gekozen wijze van
behandeling door de therapeut en het onderbewustzijn van de
patiënt een uniek en veilige samenwerking die openingen creëert
om tot herstel van de klachten te komen.
Mentaal en energetisch
Niet alleen op het fysieke vlak is het L.I.F.E. system van betekenis,
maar ook mentaal is heel veel mogelijk. Via verschillende
programma's kan aan stressreductie gedaan worden. En met het
zeer uitgebreide NLP programma kunnen allerlei vormen van
verslavingen en fobieën behandeld worden.
Daarnaast is het L.I.F.E. system in staat om op energetische wijze
medicijnen toe te dienen.
Verschillende therapieën
Het L.I.F.E. system kan naast directe actie om de gevonden
blokkades te lijf te gaan, ook nog eens gebruik maken van vrijwel
alle gangbare alternatieve therapieën. Deze zijn gedigitaliseerd
opgeslagen in een uitermate geavanceerd computerprogramma.
Van Acupunctuur tot Bachbloesemremedies en van Ayurvedische
geneeswijzen tot kleurentherapie staan de therapeut ter
beschikking.
Resultaten

De resultaten van de behandeling met het L.I.F.E. system kunnen
verbluffend zijn. Vooral bij kinderen en bij dieren zijn de
resultaten heel snel waarneembaar. Het L.I.F.E. system is in veel
gevallen in staat om snelle merkbare verbeteringen in het welzijn
van de patiënt te bewerkstelligen. Deze voelt zich in elk geval na
een behandeling uitermate relaxed. Ook heeft de patiënt na een
behandeling vaak veel meer energie. Het kan echter voorkomen
dat de patiënt de volgende dag een terugval krijgt en zich minder
prettig voelt. In dit geval is het lichaam bezig zich te herstellen.
Dat kan enkele dagen een onbehagelijk gevoel geven, maar in de
regel moet dat dan na een paar dagen over zijn. Veel water (in
kleine hoeveelheden) drinken is na een behandeling raadzaam.
Geen tovermiddel
Het L.I.F.E. system is ondanks zijn vele mogelijkheden geen
tovermiddel. De patiënt zal zijn/haar klachten onder ogen moeten
zien en veelal geadviseerd worden de levenswijze aan te passen
om tot blijvende verbetering te komen. Een vervolgafspraak is in
de meeste gevallen noodzakelijk om dat verbeteringsproces te
bewerkstelligen. In geval van enige twijfel over de uitslag van het
L.I.F.E. system, wordt de patiënt te allen tijde door verwezen om
een reguliere arts te consulteren.
Tijd en kosten
Een behandeling met het L.I.F.E. system is intensief, maar zoals
gezegd erg ontspannend. Een behandeling duurt ongeveer tussen
de anderhalf en twee uur en kost € 50.

