De therapie mag niet worden gegeven aan:
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• Omdat
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het lichaam het geïmplanteerde af.
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Tarieven
Standaard behandeling kinderen
Standaard behandeling volwassenen
Dyslexia behandeling
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Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren worden
afgezegd. Bij niet tijdige afzegging zal het consult in rekening
worden gebracht.
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probleem op met de behandeling.
U dient de behandelingen direct na afloop contant te betalen.
U ontvangt een factuur welke u kunt opsturen naar uw
zorgverzekeraar.

Welke aandoeningen
kunnen worden behandeld
Hieronder volgt een beperkte opsomming;
Allergieën
Angst, paniekstoornissen
Astma, bronchitis
Artritis, artrose
Blaasontsteking
Burn out
Candida, parasitaire infectie
Chronische vermoeidheid
Depressie
Dyslexie
Emotionele problemen
Galstenen, nierstenen
Hart en vaatziekten
Hypoglycamie
Littekens
Menstruatieklachten, PMS
Migraine, hoofdpijn
Multiple Sclerose
Reuma
Fibromyalgie
Whiplash
Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa
Ziekte van Lyme

Behandeling geschiedt op eigen risico. Op de resultaten van
de behandelingen worden geen garanties gegeven.
Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend
in overleg met de desbetreffende arts worden aangepast of
beëindigd.

Links
www.biontology.com
www.coherentie-therapeuten.nl
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Diagnose
De therapie corrigeert de storingen in het licht van de cellen.
Middels metingen van de acupunctuurpunten op handen en
voeten wordt gekeken hoe de de systemen in het lichaam
functioneren.
Deze acupunctuurpunten zitten aan het eind van de lichtbanen, die met alle onderdelen van het lichaam zijn verbonden.
Goed functionerende systemen tonen zich op het beeldscherm door een rechte horizontale lijn. Minder goed functionerende systemen tonen zich door een afvallende lijn.
Naarmate de lijn meer of sterker afvalt, functioneert het orgaan
slechter, of er zijn meerdere verstoringen.

Licht is leven
De oude Egyptenaren wisten al dat het menselijk lichaam
uit licht bestond. Eind vorige eeuw is dit ook wetenschappelijk aangetoond. De cellen van het lichaam stralen 
± 100.000 lichtimpulsen (bio-fotonen) per seconde uit.
Dit licht is de drager van de informatie die verantwoordelijk
is voor de aansturing van alle biochemische processen in
het lichaam. Als dit licht wordt verstoord door b.v., een
bacterie of door stress, dan kan ziekte het gevolg zijn.
Ons lichaam is vaak zelf niet meer in staat om te herstellen
doordat ten gevolge van inentingen en omgevingsfactoren
ons immuunsysteem niet meer goed functioneert.
De behandeling met de Chiren is een bio feedback
systeem dat ervoor zorgt dat uw eigen immuunsysteem
weer goed gaat functioneren en dat daardoor het verstoorde licht in de cellen weer in evenwicht wordt gebracht.

Oorzaken vinden en wegnemen
Met de Chiren worden de oorzaken van de problemen
gezocht en aangepakt. De gevolgen of symptonen lost het
lichaam dan wel zelf wel op. Eventueel kan wel geholpen
worden om dat sneller te laten gebeuren, maar nooit
eerder dan dat de oorzaken zijn opgelost.

Uw lichaam is de enige goede arts
Vervolgens worden op de punten die een functiestoring
hebben bekende frequenties van mogelijke stoorfactoren
getest. De frequenties die wij testen zijn de omgekeerde
frequentie golven van storingen.
Omdat twee omgekeerde golven elkaar neutraliseren wordt de
storing door de juiste golf opgeheven en toont zich weer een
vlakke horizontale lijn. Als dit bereikt is hebben we de oorzaak
van een storing gevonden. Dit wordt gedaan voor maximale
acht storingen per keer.

Behandeling
Voor een adequate behandeling worden allereerst de
mogelijke verstorende
littekens en een eventueel
aanwezige whiplash behandeld. Met de omgekeerde
frequenties van de storingen
wordt dan behandeld.
Allereerst wordt het immuunsysteem weer geoptimaliseerd. Tegelijkertijd heeft het

afvalverwerkingsysteem van het lichaam ook prioriteit.
Want na een behandeling gaat het lichaam direct
opruimen en komt er een ontgiftingsproces op gang.
Bij de behandeling worden twee glazen staven vastgehouden. Met de ene glazen staaf neemt de Chiren het
licht op dat door het lichaam wordt uitgestraald.
Dit licht wordt door glasvezelkabels doorgegeven aan de
Chiren. In de Chiren wordt het licht vervolgens gesplitst
in harmonisch en disharmonisch licht.
Het goede, harmonische licht, wordt versterkt terug
gegeven aan het lichaam via de andere glazen staaf. Het
disharmionische licht wordt geinverteerd aan het lichaam
teruggegeven.
Doordat het geinverteerde disharmonisch licht het
chaotisch deel van het licht neutraliseert, worden de
storingen opgeheven.
Deze basisfunctie van de Chiren is goed voor het
opheffen van 70% van de storingen in het lichaam. De
overige 30%, de echte “troublemakers” worden opgespoord door de metingen en behandeld door het
inzetten van de (homeopathische) medicamenten in het
circuit. Door de behandeling gaat uw immuunsysteem
weer optimaal aan het werk.
Na “uitbehandeld” te zijn, dient het lichaam het immuunsysteem weer te trainen. U zult bijvoorbeeld nog wel
eens verkouden worden, maar als u het lichaam dan zelf
zijn werk laat doen, bent u er snel vanaf.

