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Symbiose van natuur en techniek 
i-Health heeft een systeem ontwikkeld, dat het 
natuurlijk herstellend vermogen door innovatieve 
computertechnologie in beeld brengt en behan-
delt.  

I-Health slaat in feite een brug tussen twee we-
relden: Het I-Health systeem is een digitale, inte-
grale en interactieve combinatie van Oosterse 
(TCM, Ayurveda) en regulier westerse geneeskun-
de.  

Als zodanig kan het i-Health systeem gezien wor-
den als een typisch voorbeeld van hoe CAM (Com-
plementary Alternative Medicine) een praktische 
en effectieve rol kan spelen in de ontwikkeling 
van het moderne gezondheidsbewustzijn.  

Het i-Health systeem geeft inzicht in de actuele 
regulatie, en maakt het mogelijk, door biologi-
sche regulatie van lichaamseigen processen indi-
viduele functiestoornissen in kaart te brengen en 
te behandelen. In deze documentatie vindt men 
een overzicht van de meerwaarde van het 
i-Health systeem voor uw eigen praktijk.  

Energetische geneeskunde stuurt het systeem met 
signalen van buiten in de vorm van licht, kleur, 
magneetvelden en microstroom om blokkades op 
te heffen en de lichaamsenergie te balanceren. 

De interactie tussen het inzicht en de behandeling 
maakt het systeem enorm sterk. Als de behande-
ling of het aangeboden middel goed is, geeft het 
systeem dat aan. Ook als het niet goed is en de 
behandeling langer moet of dat er een grotere do-
sis nodig is, stelt de therapeut dat met het sys-
teem vast. 

Meridiaan-diagnose en therapie  
De interactie tussen het inzicht en de behandeling 
maakt het systeem enorm sterk.  

Het i-Health systeem omvat alle test- en weerga-
vemogelijkheden om de meest effectieve behan-
delsignalen te bepalen en met de uitkomsten er-
van te behandelen. Dankzij de thermografie is het 
ons gelukt om een doorbraak te bereiken op het 
gebied van de magneetveld- en lichttherapie. 

Via specifieke elektromagnetische signalen of met 
lichtsequenties wordt het lichaam krachtig onder-
steund in haar natuurlijke zelfregulatie. 

De EDA meridiaandiagnostiek laat onmiskenbaar 
zien, waar de functionele mankementen zich be-
vinden.  

De Thermografie toont behandelaar en cliënt, 
met welke Raymedies uit de digitale bibliotheek 
die functionele ontregelingen moeten worden 
aangepakt.  

 

De modules van i-Health 
Het i-Health systeem kent een modulaire opbouw, 
om zowel gericht als integraal tegemoet te kun-
nen komen aan de wensen en behoeften vanuit 
verschillende disciplines. Enkele modules zijn ook 
apart verkrijgbaar. Alle modules worden hierna 
kort beschreven 

- EDA (MERIDIAANDIAGNOSTIEK) MODULE 
- THERAPIEMODULE 
- PREVENTIE EN WELLNESS (“DE GEZONDHEIDS-

MANAGER”) 
- MENTAL BALANCE (LOS VERKRIJGBAAR) 
-  COREBELIEF (LOS VERKRIJGBAAR) 
- INTERAKTIEVE ZAPPER 
- THUISBEHANDELING-MODULE 
- SKIN CARE (HUID) MODULE (LOS VERKRIJGBAAR) 
 

 

 Wat weet men al na enkele minuten? 
Deze biedt direct toegang tot enerzijds de fysieke 
oorzaken van gezondheidsproblemen en ander-
zijds geeft het inzicht in de aard en omvang van 
de emotionele belasting. Op het meridiaan-
netwerk worden beide afgebeeld. 

Elk mens neemt de wereld waar volgens zijn of 
haar opvattingen en overtuigingen. Daar denkt en 
voelt hij het nodige bij, hetgeen direct biochemi-
sche gevolgen heeft. Hij beïnvloedt daarmee zijn 
energiehuishouding en zijn vermogen om alle 
prikkels van buitenaf en van binnenuit te sorte-
ren, te evalueren, te verwerken en tot adequate 
reacties te komen. Dat hele proces geeft energie, 
kost energie, blokkeert of ontregelt energie. 

De Electro Dermal Assessment module brengt de 
elektrische huidweerstandsverschillen in beeld die 
afwijken van het voor de cliënt normale energie-
profiel. Het laat ook de mate van neurovegetatie-
ve en psychologische balansverstoring zien in hel-
dere en begrijpelijke grafieken. Het principe van 
de meetmethode komt overeen met een ECG en 
EEG screening, maar is ook toepasbaar op alle in 
de reguliere geneeskunde bekende vitale regula-
tiefuncties (zie pagina 2)  

Immers, bij een therapeutische ontmoeting staat 
bij menige cliënt de vraag centraal: Hoeveel 
energie heb ik beschikbaar, hoe is die verdeeld, 
ga ik daar goed mee om, raak ik teveel kwijt aan 
mijn omgeving, of juist te weinig? Kan ik daar zelf 
grip op krijgen, en hoe dan?  

En bij men als arts/ therapeut leeft veelal de 
vraag: hoe kan ik mijn therapeutische interventies 
direct evalueren op actuele relevantie, prioriteit 
en effectiviteit zonder al teveel rompslomp en 
tijdverlies? 

In deze documentatie vindt men in details alles 
wat te maken heeft het analyseren en behandelen 
met het i-Health systeem.  

voordelen voor uw cliënt /cliënt: 
- Exacte testresultaten, voorgeteste medicatie, 

testen van therapeutische interventies 
- Individuele, gedifferentieerde, gecontroleerde 

en overzienbare behandeling aangaande de te 
behandelen aandoening 

- Betrokkenheid bij de behandeling 
- Focus op herstel van gezondheid, in plaats van 

het bestrijden van ziekte 
- Motivatie tot zelfwerkzaamheid en medever-

antwoordelijkheid voor herstel 
- Inzicht in oorzakelijke verbanden aangaande de 

te behandelen aandoening 
- Uitgeprinte test- en behandelrapportage 
- vroegtijdige opsporing van gevoelig-
heid voor elektrosmog, geopathische belasting, 
enz.

Voor arts en therapeut  
De voordelen van de exacte, betrouwbare en 
communicabele testresultaten 

- individuele, aan testresultaat gekoppelde the-
rapeutische aanbevelingen, medicatie, tand-
heelkundige vul- en reparatiematerialen etc. 

- delegeerbaarheid van de scans, metingen en 
therapie door semi-automatische test- en be-
handelprotocollen: tijdsbeparing! 

- Mogelijkheid om zelf testprotocollen aan te 
maken per aandoening 

- Snelle zoekfuncties voor het koppelen van aan-
doeningen met actueel relevante behandelpun-
ten en behandelsignalen 

- Volledige vrijheid van diagnostisch en therapeu-
tisch handelen. Elke interventie vanuit uw ei-
gen discipline kan direct worden nagemeten op 
effectiviteit en actuele relevantie 

- Betrokkenheid van uw cliënt. Dit bevordert de 
vertrouwensrelatie, de samenwerking en daar-
mee het therapieresultaat, en daarmee uw 
goodwill en professionele reputatie 

- Snelle terugverdiencapaciteit vanaf twee be-
handelingen per week 

- Voortdurende bijscholing door thematische se-
minars 

- Uitwisseling van ervaringen met collega‟s, me-
de dankzij de exportfunctie van (geanonymi-
seerde) cliënt gegevens 

- Online databank 
- Expert helpdesk bij gecompliceerde praktijkge-

vallen 
- Preventieve interventie door vooraf testen van 

voor te schrijven medicatie op effectiviteit 
- Aanvullende differentiaaldiagnostiek, bv. door 

het vaststellen van ontstekingshaarden, stoor-
velden, littekens, belasting door zware metalen 
etc. 

- Effectieve therapeutische mogelijkheden bij 
bestrijding van chronische pijn, chronische, on-
begrepen en therapieresistente klachten, vege-
tatieve functiestoornissen, emotionele en men-
tale problemen, traumaverwerking, posttrau-
matische dystrofieën etc. 

- Verhuur van thuismodule aan cliënt en, waar-
mee uw behandelplan door uw cliënt zelfstan-
dig thuis kan worden uitgevoerd onder uw su-
pervisie. Dit bevordert de cliënt en doorstroom 
in uw praktijk aanzienlijk  

-  
 

 

 

 

 

energetische therapie 
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Jarenlange ervaring met middelentests geeft 
aan dat als de test van een middel een posi-
tieve werking aangeeft, dit ook in werkelijk-
heid een positief effect heeft op het lichaam. 
Een voorspelbaar resultaat 

 

 

 Huidweerstandsmeting 
Naast uw gebruikelijke intake- en diagnoseproce-
dure maakt men eerst gebruik van de i-Health 
meridiaandiagnostiek.  

Die bestaat uit het meten van de elektronische 
huidweerstand (impedantie) van 24 acupunctuur-
punten (de klassieke Chinese begin- en eindpun-
ten van de meridianen) op de handen en voeten. 
Deze meting duurt slechts een minuut. 

De computer geeft ook hier aan waar precies ge-
meten dient te worden en onmiddellijk is het re-
sultaat zichtbaar in het scherm.  

Daarna heeft men een volledig beeld van de actu-
ele vitaliteit van uw cliënt. 

Een snelmeting is mogelijk op één meridiaan voor 
behandelaren die hun eigen punten kiezen. 

 

 

Alle analytische mogelijkheden 
Het i-Health systeem omvat alle tests en weerga-
vemogelijkheden om het lichaam reproduceerbaar 
te evalueren. 

Via elektromagnetische weg of met licht wordt 
het lichaam aangestuurd wat leidt tot biologische 
veranderingen in het lichaam.  

Het i-Health systeem meet de veranderde waar-
den van de meridianen en daaruit kan de werking 
op het lichaam worden geanalyseerd.  

Het i-Health systeem heeft vele mogelijkheden 
om het testresultaat weer te geven en het thera-
pieresultaat te evalueren. 

 

De therapeut heeft binnen twee minuten inzicht 
in de: 

- samenhang van oorzaken en klachten en hoe 
deze samenhangen met orgaanfuncties als im-
muunsysteem, zuurstofvoorziening, lymfcircula-
tie, doorbloeding, zuurgraad, hormoonhuishou-
ding, vegetatieve regulatie, enzymfuncties, wa-
ter- en mineraalhuishouding, spijsvertering en 
stofwisseling. 

- regulatie- en aanpassingscapaciteit, gemiddeld 
en per meridiaan. 

- energieniveau (te hoog, normaal of te laag) 
- energieverdeling (onder-boven, links-rechts, 

binnen-buiten, asymmetrie) 
- eventuele aanwezigheid van ontstekingen, ver-

zuring of andere belastende factoren 
- stressgevoeligheid of -bestendigheid 
- temperament volgens T.C.M. 
- energetische blokkades 
  

Dit alles is zichtbaar in duidelijke en heldere gra-
fieken en beelden. 

 Middelentest 
Het uitmeten van geneesmiddelen is een van de 
pijlers van de electroacupunctuur. De ervaring 
daarmee gaat circa 50 jaar terug. 

 

De Nederlandse onderzoekers Wijk en Wiegant 
(celbiologen, universiteit Utrecht), hebben in de 
negentiger jaren bijgedragen tot het bewijs van 
de werkzaamheid.  

Er is bij de middelentest geen direct contact tus-
sen het middel en de testpersoon, het middel 
wordt niet ingenomen. Het is een veilige meting 
en er is geen fysieke werking van het middel op 
de testpersoon. 

Het testblok kan gebruikt worden om de combina-
tie van alle middelen te testen, evenals de dosis. 

Een goed middel normaliseert de lichaamregula-
tie, het lichaam "accepteert" het middel. Als het 
niet nodig of schadelijk is wordt het middel "af-
gewezen". Homeopatische middelen, boven D24 
hebben uitsluitend een elektromagnetische wer-
king op het lichaam. Farmacologische middelen 
combineren elektromagnetische invloed met mo-
leculaire werking. 

Vrijwel zeker kan gesteld worden dat als een 
middel geen werking vertoond bij een test, het 
klinisch effect laag zal zijn. Wel dient er interac-
tie tussen middel en lichaam (resonantie) te zijn. 
Het lichaam moet de stof "kennen". 

 
 

 

Middelentoetsprotocol 
Voor behandelaars die veel gebruik maken van 
middelen biedt i-Health de mogelijkheid om voor 
iedere toepassing een eigen protocol te program-
meren. 

Uitgangspunt is een methode om het vergeten van 
een test te voorkomen en het herhaaldelijk inty-
pen van het gemeten middel te vermijden. Hier-
door worden fouten voorkomen.  

In het i-Health middelenprotocol geeft men een-
malig alle middelen in die men toepast. 

Daarna maakt men "sets" aan van het door men 
gewenste meetprotocol, bijvoorbeeld voor:  

- hoge bloeddruk  
- overgewicht of ondergewicht  
- alkalisering  
- vitaliteit  
- menopauze  
- maag  
- Bachbloesems, enz.  

Elektronisch Middelen Testen (EMT) 
 Het testen van middelen via de EDA meridiaandi-
agnostiek is effectief, maar als het veel middelen 
betreft tijdrovend.  

Om dat probleem op te lossen heeft i-Health een 
nieuwe zeer snelle en praktische middelentest 
ontwikkeld. Deze test wordt uitgevoerd op zes 
punten van één hand.  

Voor het testen van specifieke vegetatieve or-
gaanfuncties kunnen behandelaren die goede er-
varingen hebben hun eigen testpunten kiezen. 

 

 

Met een instelbare variatie per seconde worden 
de Ting-punten van één hand zeer snel doorgeme-
ten op stabiliteit.  

Een groen venster toont een goede stabiliteit.  

Een middel dat alle instabiele punten (zie rode 
wijzerplaten) stabiel maakt is een voor de cliënt 
aangewezen middel.  

 

De voordelen:  

- Exacte, niet manipuleerbare, pijnloze meting 
met elektronische Z.A. (“Zeigerabfall” in de 
Voll-diagnostiek) 

- Door de constante mechanische druk van de ve-
rende meetstift hoeft die nooit individueel te 
worden aangepast 

- Weergave in exacte huidweerstandswaarden in 
KΩ 

- Eenvoudig, snel aan te leren en uit te voeren, 
betrouwbaar, reproduceerbaar en delegeerbaar 

- Door de zeer geringe stroombelasting en me-
chanische belasting blijft het meetpunt in tact, 
dus diagnostisch betrouwbaar 

- Waardevol in de communicatie met de cliënt  
- Testprotocollen en meetpunten kunnen naar ei-

gen inzicht worden gewijzigd, aangemaakt en 
opgeslagen 

- Ook Raymedies uit de i-Health middelenbiblio-
theek kunnen zeer snel worden doorgemeten  

meridiaan-analyse 
therapie 

  
meridiaan-analyse 

therapie 

Introductie 

 
 

meridiaan diagnostiek 
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Therapiecontrole 
De energie van de meridianen wordt eerst geme-
ten in de gecompenseerde of niet-belaste situatie 
van het moment. De basismeting is aangegeven in 
blauw. 

 

Na de basismeting, worden de meridianen gepro-
voceerd. Met deze provocatie wordt het lichaam 
gedwongen zijn regulerende capaciteit in te zet-
ten. De laatste actuele meting is aangegeven in 
rood.  

Energieverlies of energietoename geeft aan hoe 
het met de reservetoestand van het lichaam ge-
steld is. 

Positief, meer energie = lagere weerstand = be-
vestigend: het lichaam zegt "ja" tegen deze be-
handeling.  

Negatief, minder energie = hogere weerstand = 
nee = afwijzing; het lichaam zegt "nee" tegen de-
ze behandeling.  

Neutraal, verandering minder dan ± 6%.  

Op de meridiaanbalk onderin de grafiek is aange-
geven hoe de meridiaanregulatie van de cliënt is 
met betrekking tot blokkades. Een blokkade is aan 
de orde, als de meridiaan, na de provocatie te 
weinig verschil in energie toont bij nameting. 

Alle meridianen worden ieder apart geanalyseerd 
en eventuele regulatieblokkades zijn direct zicht-
baar. Er van uitgaande dat het lichaam zich in 
evenwicht bevindt, wordt er een blokkade corri-
dor ingesteld van 6% van de variatiebreedte van 
de meetwaarde. Dit is analoog aan de waarden 
die ook gelden voor een ECG of EEG meting. 

 

Energieverdeling  
Hier kan men primair constateren of de beschik-
bare energie gunstig of ongunstig over de meridi-
anen verdeeld is en/of binnen de norm is. Het is 
ook belangrijk dat de energie van de linker en de 
rechter meridianen in bepaalde verhoudingen tot 
elkaar staan. De norm bepaalt de referentielijnen 
en verhoudingen tussen links en rechts die niet 
overschreden mogen worden.  

 

- Tussen de rode horizontale lijnen: Normaal 
energieniveau.  

- Boven de bovenste rode lijn: Overmaat of ge-
blokkeerde energie  

- Onder de onderste rode lijn: Gebrek aan ener-
gie.  

Op de meridiaan balk onderin de grafiek is aange-
geven hoe de harmonie van de cliënt is: 

Oranje:  (let op!) asymmetrie tussen 30-70% 

Rood:  (kritiek!) disbalans van 70% of meer

Mentaal/emotioneel 
Voortdurend terugkerende emoties, stress, zich 
herhalende gedachtepatronen, e.d. vragen ener-
gie.  

Dit scherm laat per meridiaan de verhouding zien 
tussen de energie in linker en rechter meridianen. 
Dit geeft ook inzicht in de aard van de belangrijk-
ste emoties die een rol spelen. 

 

 

 

Groen: in de norm  

Oranje: Waarschuwing. Nog niet ernstig maar 
vereist aandacht. 

 

Rood (links): Als deze langere tijd zo sterk uit ba-
lans is dan is er een grote invloed uit het verleden 
en/of is een persoonlijke emotionele verwerking 
nodig.  

 

Rood (rechts): Als deze langere tijd zo sterk uit 
balans is dan wordt de testpersoon beïnvloed door 
rationele zaken zoals financiën, school, werk en 
toekomst. Ook kan het duiden op compensatie 
van emotionele invloeden. 

 

 

 

Deze grafiek toont aan dat de belangrijkste ener-
gieblokkades zich bij deze cliënt bevinden aan de 
linkerzijde van het lichaam.  

De linkerkant van het lichaam wordt gecontro-
leerd door de rechterzijde van de hersenen. Hier 
spelen de persoonlijke emoties (relaties, gezin, 
familie) een grote rol in de psychosomatische sta-
tus van de cliënt. 

i-Health beschikt over een gepatenteerde inter-
ventiemodule, om binnen enkele minuten de sto-
rende invloed van de piekerende geest op het li-
chaam te neutraliseren.  

Met dit instrument kan men de werkelijke fysieke 
storing onderscheiden van de psychische. 

  

 

Regulatie capaciteit  
Deze grafiek vergelijkt de regulatiecapaciteit van 
de meridianen met de normwaarden. Deze grafiek 
laat de regulatiecapaciteit van de 12 voornaamste 
orgaanfuncties zien. De beide zwarte parallelle 
horizontale curven begrenzen het persoonlijke 
energie profiel. 

 

 

Rode balken  
Boven de bovenste horizontale zwarte curve dui-
den op overmatige energie, mogelijk als gevolg 
van ontsteking, hyperactiviteit, stress, stagnatie, 
verzuring of overbelasting; 

groene balken  
tussen de beide zwarte curven tonen een normaal 
energiebeeld in homeostase, met optimale regu-
latie- en aanpassingscapaciteit;  

Blauwe balken 
Onder de onderste horizontale curve duiden op 
energiegebrek als gevolg van uitputting, burnout, 
intoxicatie, een parasitaire belasting, belasting 
door zware metalen, chronische aandoeningen of 
het ontbreken van vitale stoffen (enzymen, vita-
minen, mineralen). 

 

 

 

Het gebit, waar zitten blokkades? 
Deze grafiek toont de meridiaanenergie, verdeeld 
over de gebitselementen. Met deze grafiek kan 
per meridiaan de stoornis, veroorzaakt door het 
gebit worden geanalyseerd. 
 

 

 

Omdat het om een indirecte meting van het gebit 
gaat, dient men bij verdachte haarden altijd ex-
tra tests uit te voeren.  

Voor niet-tandartsen komt bijvoorbeeld het digi-
tale middel Cicatron in plaats van Procaïne in 
aanmerking.  

 

Voor de tandarts ondersteunen deze grafieken de 
interpretatie van de röntgenopname en vooral het 
belang van bepaalde haarden. Gebitshaarden zijn 
vaak de hoofdoorzaak van energetische gebreken 
en chronische pathologie!  

Tests met de gebits-nosoden geven uitsluiting 
over de belasting en geven ook richtlijnen 
over de locatie. 

 

Een eenvoudig af te lezen scherm geeft de 
normwaarde aan van de regulatietoestand 
van het lichaam.  

Geen moeilijk af te lezen: “Zeigerabfall” per 
meridiaan, maar een objectief overzicht.  

 

Dit scherm toont de invloed van emoties uit 
het verleden en mogelijke blokkades voor de 
toekomst. 

In één keer is duidelijk of lichaam of geest de 
meeste aandacht vraagt. 

 

meridiaan-analyse 

 
meridiaan diagnostiek 
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 Metabalans 
De energie metanalyse is één van de belangrijkste 
evaluatieschermen. In één overzicht is de balans 
tussen alle fysieke en psychologische evaluaties 
zichtbaar.  

Rechts is de laatste meting, links de voorgaande 
meting. Deze grafiek is belangrijk om subjectieve 
begrippen als "goed gevoel" en "vitaliteit" objec-
tief te kunnen beoordelen. 

 

 
Yin / Yang   
De verhouding tussen de Yin en de Yang meridia-
nen geeft de verhouding tussen Sympaticus en Pa-
ra-sympaticus aan: krijgt de cliënt voldoende ont-
spanning. 

Boven / Onder   
Verhouding tussen de meridianen, gemeten aan 
handen en voeten. 

Te lage energie aan de bovenmeridianen duidt op 
een falend regulatievermogen wat mogelijk tot 
een burn-out syndroom kan leiden. 

Te lage energie aan de meridianen van het onder-
lichaam kan leiden tot stressymptomen en duiden 
op gebrekkige eliminatiefuncties 

 

Links / Rechts  
De balans van de meridiaanenergie van de beide 
kanten van het lichaam geeft inzicht in de ver-
houding van de persoonlijke emoties tot de ratio-
nele uitdagingen van het leven. Bij rechtshandige 
mensen: 

Linkerzijde:   
Emotionele druk, bv. persoonlijk, familie, relatio-
neel. 

Rechterzijde:   
Rationele druk, bv. zakelijk, maatschappelijk, fi-
nancieel 

Vuur / Water   
Deze relatie geeft een index van de vitaliteit van 
de cliënt 

Harmonie-index  
Drukt de relatieve spreiding van alle meetwaar-
den. Hoe hoger de harmonie-index, hoe beter 
men zich voelt. Een gevoel van welbehagen wordt 
meetbaar. 

Bedrijfsleven 
Deze analyse is bij uitstek geschikt om metingen 
te doen binnen bedrijven om motivatie, vitaliteit, 
mogelijke stress en burn-out symptomen in een 
vroeg stadium te onderkennen (zie ook blad 7). 

 

 5 elementen meta-analyse 
In deze metaoverzichten krijgt men een beeld v 
waarbij de energieverhoudingen van het lichaam 
in één oogopslag zichtbaar zijn: 

 

 

Energetische relatie tussen yin en yangorganen 
geeft inzicht in de werking van het autonome ze-
nuwstelsel 

 

 

Een duidelijk inzicht, ook voor de cliënt van de 
energieverhouding in het lichaam. 

 

 

Energetische relatie tussen onder en bovenmeri-
dianen geeft inzicht in stress en burn-out. 

Homotoxineleer 
Deze is ontwikkeld door de artsen en broers Rec-
keweg. Zij beschrijven in hun leer in feite de weg 
die een mens gaat van gezond naar ziek en omge-
keerd.  

 

 

 
i-Health maakt de energie in de organen zichtbaar 
die te maken hebben met de fase vanuit de ho-
motoxineleer. Deze zijn gerangschikt van links 
naar rechts zodat er een goed beeld ontstaat van 
de prioriteit. 
 
De 3 humorale fasen 
- excretiefase 
- reactiefase 
- depositiefase  
Hier overheerst het excretieprincipe, d.w.z. de 
uitscheiding van ziektestoffen. Er zijn hier nog 
geen enzymbeschadigingen. Het zelfgenezende 
principe heeft nog een gunstige prognose. 

De 3 cellulaire fasen 
- impregnatiefase 
- degeneratiefase 
- neoplasmafase  
Hierbij wordt de celstructuur aangetast. Er treden 
beschadigingen op aan organen. De prognose is 
minder gunstig. 

 

 

Energetische relatie tussen de elementen geeft 
een duidelijk beeld van de shen en ko cyclus. 

Een eenvoudig af te lezen scherm geeft een 
overall overzicht. Men kan onmiddellijk een 
groot aantal factoren onderkennen die de 
gezondheid bepalen 
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Controle over langere tijd 

Een groot voordeel voor de behandeling van een 
cliënt is de evaluatie over langere termijn. De cli-
ent blijft gemotiveerd om zijn behandelingen 
voort te zetten en samen met de behandelaar 
weet of hij op de goede weg is en in welk tempo. 

 

 

 

Iedere meting die gedaan is, kan vergeleken wor-
den met een andere meting. Bijvoorbeeld kan 
men de werking van een bepaald middel over lan-
gere tijd op één scherm samenbrengen en de 
werkzaamheid op die betreffende cliënt interpre-
teren. 

 
 

 

Regulatietype (Kolmogorov test) 
Met deze test kan de gevoeligheid van chaotische 
ziekten (allergie, invloed elektro-smog) of "star-
heidziekten" (MS, hart- en vaatziekten) vastge-
steld worden. De statistiek geeft een goede in-
druk van de algemene gevoeligheid van de cliënt. 

 

 

Rode curve: Log-normaal verloop  

-  Biologisch normaal ("gezond") 
-  Overshooting = neiging tot sclerose ("star") 
 

Groene curve: willekeurig (stochastisch) 

-  Sterk = Indicatie voor maligniteiten. 
- Zwak = Allergisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rechter grafiek is van een cliënt met vele pro-
blemen en medicatie. Dit chaotische regulatiepa-
troon wordt aangetroffen bij cliënt en met moge-
lijk een toxische belasting, parasitaire belasting 
of blootstelling aan elektro-smog.  

De linker grafiek is gemeten na alternatieve me-
dicatie, magneet therapieën en licht Raymedies 
van het i-Health Systeem. Hier is de chaotische 
regulatie voor 50 % gereduceerd. 

Meetresultaten, twee overzichten 
Een geneesmiddel of een interventie kan onder 
meer worden beoordeeld aan de hand van zijn 
bijdrage aan de energiehuishouding.  

Standaard wordt in het scherm die energiebijdra-
ge getoond als een gemiddelde over het gehele li-
chaam.  

Naar keuze kan ook per meridiaan, dus per or-
gaangroep, het effect van ieder medicijn of be-
handeling worden getoetst. 

 

 

De resultaten geven het volgende aan: 

Neutraal 
Geen of verwaarloosbare reactie (binnen het grij-
ze gebied). 

Positief of JA 
Significante energie toename: groene uitslag naar 
rechts  

Negatief of NEE 
Significante energie afname: rode uitslag naar 
links 

 

Harmonieanalyse 
Om het onderlinge resultaat te vergelijken wor-
den alle metingen in een tabel weergegeven. Het 
resultaat van interventies wordt d.m.v. een har-
moniescore getoond. 
Ideaal gezien bereikt men met een medicijn bei-
de: zowel energiewinst als harmonie. Indien dit 
niet geheel wordt bereikt, zou een combinatie 
van het energetiseren (niet lager dan neutraal) en 
harmoniseren moeten worden geselecteerd. 

Wanneer tijdens een behandeling een score onder 
100 eenheden wordt bereikt als resultaat van de 
toepassing van remedies, voelt de cliënt zich over 
het algemeen goed. 

 
 

De gezondheidsmanager 
Deze module kan op twee manieren worden inge-
zet. Voor de Wellness branche (Wellness center, 
Spa, Hotel) en als preventie programma. Dit laat-
ste is ook voor bedrijfsleven zeer geschikt 

 

Wellnessadvies 
Aan de hand van 3 EDA-metingen zoekt het pro-
gramma de voor de cliënt op dat moment meest 
geschikte activiteiten bij elkaar en geeft deze een 
rangorde (zeer goed, goed en ongeschikt).  

De wellness coach kan daaruit voor elke cliënt 
een persoonlijk wellness- en fitness plan opstel-
len.  

Ook zoekt het systeem allerlei aanbevelingen bij 
elkaar ter verhoging van de effectiviteit van de 
activiteiten (levenswijze, massage, aromathera-
pie, bach-bloesem-therapie, acupunctuur, voetre-
flexmassage, kruiden, orthomoleculaire middelen, 
muziek, enz.) en natuurlijk ook uitvoerig advies 
over voeding.  

De informatie van Spa, kliniek, welnesscentrum 
e.d. kan worden geïntegreerd en geprint worden 
meegegeven. Naar onze ervaring is dit een bui-
tengewoon krachtig marketing instrument! 

 

Preventie-check 
De i-Health Preventie check is gebaseerd op drie 
opeenvolgende metingen die binnen 10 minuten 
worden gedaan. In de praktijk neemt deze meting 
minder dan twee minuten in beslag. 

Na de meting kan de coach direct diverse zaken 
aangeven: 

- Is de energie van de werknemer binnen de 
norm, te hoog of te laag? 

- Zijn er energieblokkades? 
- Hoe vitaal is de werknemer? 
- Is de werknemer belast met stress? 
- Heeft de werknemer een mogelijke burn-out? 
- Neemt hij genoeg ontspanning? 
- Is de overall balans in orde, hoe voelt hij zich? 
- Reageert het lichaam goed op externe invloe-

den? 
- Zijn er mentale/emotionele belastingen veroor-

zaakt door het verleden? 
- Zijn er mentale/emotionele belastingen die de 

toekomst blokkeren? 
-  
 

Een curve, afgeleid uit de biofotonen-
theorie, geeft de neiging tot degeneratieve 
kwalen aan. Dit is een optimaal instrument 
om aanwijzingen te geven voor lifestyle 
veranderingen. 

 

Is uw methode reproduceerbaar? 

Evaluatie van een cliënt over langere tijd is 
belangrijk om te weten of een therapie of 
middel aanslaat dan wel is uitgewerkt. 
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Bedrijfsleven 

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
worden gezondheidsrisico‟s opgespoord die ver-
zuim kunnen voorkomen en inperken. Centraal 
daarbij staat het voorkomen van beroepsziekten 
en arbeidsgebonden aandoeningen. 

Maar niet alleen bedrijfsgebonden risico‟s zijn be-
langrijk, minstens even belangrijk is de lifestyle 
van de werknemer, en een mogelijk spanningsveld 
tussen privéleven en werk, of onderhuidse span-
ningen op de werkvloer 

 

 

 

De preventiemodule kan complementair aan een 
standaard medisch onderzoek door de bedrijfsarts 
uitgevoerd, worden ingezet door loopbaanbege-
leiders, personal coaches, etc.  

Langdurig bestaande stress gaat dikwijls vooraf 
aan burnout, en kan door de preventiemodule ob-
jectief en duidelijk zichtbaar worden vastgesteld.  

De invloed van de psyche en de thema‟s die spe-
len wordt beoordeeld als zeer belangrijke factor.  

Alle bevindingen worden gerapporteerd, geprint 
en opgeslagen voor vergelijking op langere ter-
mijn. 

De gebruikte methode biedt tijdens de therapie-
fase ondersteuning bij acute, chronische en psy-
chische problemen. 

 

Arche type 
In het westen zijn er psychologische duidingmo-
dellen ontwikkeld, (Enneagram, MBTI).  

In de traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) 
werkt men met energetische archetypes en de 
werkelijkheid van natuurlijke levensfasen. De 
werkelijkheid van ontkiemen, groei, bloei, zaad 
dragen, afsterven, rusten en dat steeds opnieuw. 
De werkelijkheid van emotionele kwaliteiten in 
relatie tot een steeds veranderende, cyclische 
omgeving via de seizoenen en de biologische klok.  

Binnen onze medische traditie komen we niet veel 
verder dan het onderkennen van begrippen als 
voorjaarsmoeheid en herfstdepressies. De Chinese 
empirische wetenschap ging veel verder en heeft 
het functioneren van de mens in relatie tot de 
seizoenen en de biologische klok uitvoerig in kaart 
gebracht via de metaforen van de „Vijf elemen-
ten‟. 

Het i-Health systeem bepaalt door een drietal 
metingen het persoonlijke energieprofiel en rela-
teert zijn sterke en zwakke punten aan een be-
paald natuurlijk archetype ofwel element: Hout, 
Vuur, Aarde, Metaal of Water.  

 

Rapportage 

Een schriftelijke rapportage met een evaluatie en 
advies wordt door de cliënt erg gewaardeerd. Het 
is veelal een argument voor de keuze van de cli-
ënt voor een behandelaar. 

 

 
 

Voorbeeld van een rapport. De therapeut maakt 
een selectie uit alle voor uw cliënt geldige aanbe-
velingen. 

Het rapport toont en print de energieverdeling 
over de meridianen, de regulatiecapaciteit, de 
therapiebeoordeling en de totaalevaluatie voor de 
energiebalans.  

De fysieke conditie van de cliënt wordt in het 
rapport geëvalueerd en de cliënt krijgt exacte 
aanbevelingen over het gebruik van specifieke 
toepassingen als Bachbloesems, orthomoleculaire 
producten, lifestyle, voeding en beweging. 

 

De coach of therapeut beslist welke adviesteksten 
(zie onder) in het rapport worden opgenomen.  

i-Health genereert het rapport in MS Word®. In 
het automatisch opgestelde rapport kan men naar 
believen veranderingen aanbrengen. 

Zie het voorbeeldrapport op de website 

Welke informatie geeft men de cliënt? 

- Archetype: Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water  
- Karakter van het element 
- Psychologische aspecten 
- Fysieke aspecten 
- Elementgerelateerde zwakten 
- Elementgerelateerde kwaliteiten  
- Elementgerelateerde voorkeuren 
- Elementgerelateerde uitdagingen  
- Element energieoverschot 
- Element energie tekort 
- Voeding algemeen  
- Voeding: te vermijden 
- Voeding: aan te bevelen 
- Affirmaties  
- Orthomoleculair 
- Balans: fysiek  
- Raymedies 
- Aromabehandelingen 
- Bachbloesems 
- Oefeningen  
- Muziek 
- Helende stenen 
- Life style 
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De Raymedies 
De elektronische middelen van de toekomst.  

Het i-Health Therapie systeem ondersteunt het li-
chaam bij het eigen genezingsproces d.m.v. licht, 
kleur, pulserende magneetvelden en therapeuti-
sche frequenties. 

i-Health biedt deze frequenties aan als elektroni-
sche middelen. Die middelen zijn therapeutische 
frequenties die vervangend of aanvullend werken 
op de lichaamseigen frequenties. 

De i-Health frequenties zijn "composities" van 
specifieke frequentieformules die het vegetatieve 
zenuwstelsel reguleren, de aanwezige dissonan-
ties elimineren en de ontbrekende frequenties 
aanvullen.  

Er zijn circa 400 Raymedies beschikbaar in de 
groep zoals onder is vermeld. Meerdere Rayme-
dies zijn in ontwikkeling. 

Het voordeel van directe frequenties maakt zowel 
geavanceerde analyse als onmiddellijke behande-
ling mogelijk. In het energetisch therapiesysteem 
zijn deze middelen altijd voorradig en ze zijn 
nooit “op”. 

Toepassing van frequenties als behandelmethode 
heeft als voordeel dat er ook behandelingen mee 
mogelijk zijn die niet in de vorm van geneesmid-
delen te verkrijgen zijn zoals littekenontstoring 
en een groot aantal gerichte mentaal / emotione-
le oplossingen. 

 

Raymedy toepassingen 
Alarmpunten, toepassingen tegen angst, accepta-
tie, aanpassing, comfort en traumadeblokkering 

Ametrons herstellen mentale overlevings- en ver-
dedigingsprogramma's vanuit het verleden 

Archetrons harmoniseren energetische constituti-
onele disbalans binnen de vijf elementen 

Celestrons herstellen het volledige persoonlijke 
potentieel en creëert positieve veranderingsfases 

Chacratrons, alle chakra's en de persoonlijk-
heidsniveaus 

Creatrons ondersteunen en versterken innerlijke 
creatieve processen  

Dental, ostitis, peridontitis, pulpitis, etc. 

Diatrons, constitutie als reumatische, lymfati-
sche, depressies, allergieën 

Emotrons herkennen en deblokkeren van conflic-
ten in denk- en gevoelsprocessen  

Mental, voor neurohormonale en neurovegetatie-
ve aandoeningen 

Meridiaan, alle meridiaankleuren 

Qitrons, energieafwijkingen in specifieke meridi-
anen 

Sanotrons, voor problemen als bacteriële, virale, 
parasitaire en schimmel infecties, gebitshaarden, 
voedselintolerantie, geopathische en toxische be-
lasting enz. 

Stimutrons, zijn krachtige mentale en fysieke 
ontgifting en harmonisering 

Symtrons, pijn, littekens, maagproblemen, me-
nopauze 

Symptrons, snel verlichting van symptomatische 
klachten: artritis, bronchitis, hartklachten, en 
pijnsyndromen, migraine, menopauzeproblemen, 
slapeloosheid en spijsvertering 

TCM, Yin/yang problemen, bloed, chi, regulatie 

Vertebrae, alle rugwervels en corresponderende 
reflexzones 

Wellness, power-beam pijnonderdrukking, litte-
kens, vitaliseren huid. 

 Licht- en kleurentherapie 
Licht is een van de meest belangrijke energie-
bronnen voor het menselijke systeem. Het werkt 
tot in de kleinste celstructuren en tot op molecu-
lair niveau. Iedere energetische verstoring vergt 
specifieke, ritmisch afwisselende kleuren om het 
natuurlijk helend vermogen te activeren. 

Een LED lichtpen dient voor toediening van een 
kleuren Raymedy® op acupunctuurpunten. De i-
Health lichtpen produceert kleurenreeksen, die 
voor iedere Raymedy® specifiek is. Maar naar be-
hoefte kan ook worden gekozen voor enkelvoudige 
kleuren of complementaire kleurcombinaties. 

De behandelingstijd met de i-Health lichtpen is 
kort. Per Raymedy® wordt ieder punt meestal 
niet langer dan 1-2 minuten behandeld. Dit heeft 
dezelfde werking als een klassieke acupunctuur-
naald met 20 – 30 minuten! Een typische sessie 
bestaat uit een behandeling van 3 tot 5 acupunc-
tuurpunten. 

Men kan kiezen voor een kleurcombinatie waar-
door: 

- de gemiddelde huidweerstand het meest af-
neemt of naar de norm- huidweerstand ver-
schuift (toniserend) 

- de absolute verschillen tussen de huidweer-
standen van zones of acupunctuurpunten zo ge-
ring mogelijk zijn geworden (harmoniserend) 

- de sterkste thermografische reactie wordt op-
gewekt (ontspannend, microdoorbloeding be-
vorderend, resp. energieoutput bevorderend). 

-  

 

Voorbeeld van een behandelscherm van de licht-
pen, met een grafische weergave van een Rayme-
dy als dynamische kleursequentie 

 

i-LIGHT power 
De i-LIGHT produceert, net als de lichtpen, kleu-
renreeksen, genaamd Raymedies®. Het zijn me 
name de kleursequenties die het vegetatieve ze-
nuwstelsel reguleren, coherentie brengt en de 
ontbrekende frequenties aanvullen.  

 

 

De i-LIGHT is zeer krachtig waardoor de effectie-
ve behandelingstijd zeer kort is.  

Specifieke gebieden zijn: doorbloedingsstoornis-
sen, huidproblemen, (sport)blessures, letsels, 
wonden, littekens, fybromyalgie, whiplash. 
hoofdpijn, migraine, nek- & rugklachten, ge-
wrichtsklachten, spierklachten, reuma, pijn, enz. 

 

Magneetveldtherapie 

De i-Health Beamer zendt gemoduleerde elektro-
magnetische signalen met een ultralange golfleng-
te uit.  

 De elektromagnetische golfpatronen worden door 
de computer samengesteld en met de Beamer in 
een elektromagnetisch signaal omgezet. Deze pa-
tronen worden toegepast op speciale acupunc-
tuurpunten op het lichaam. De computer selec-
teert de juiste punten op basis van een recent 
uitgevoerde meridiaanmeting.  

 

Het effect van behandeling met de i-Health Bea-
mer is zeer ontspannend en regulerend, maar ook 
zeer ontgiftend, De cliënt en moet worden gead-
viseerd om veel extra water te drinken, tot meer-
dere dagen na de behandeling.  

De behandeling met de i-Health Beamer duurt 2 
tot 10 minuten per Raymedy® voor een optimaal 
resultaat. Chronische condities vereisen meer be-
handelingen van de Beamer omdat daarbij veelal 
langdurige emotionele kwesties betrokken zijn. 

Door een breed aanbod van efficiënte therapie-

signalen is de Beamer o.m. geschikt voor de: 

 

- behandeling van functionele, pathologische en 
emotionele chaos  

- behandeling van pijnsyndromen  
- behandeling van littekens, zweren en ernstige 

vasculaire problemen  
- versnelling van het herstel na breuken, verstui-

kingen, operaties  
- versnelling van het herstel na ongevallen, 

traumatische schokken enz. 
 

 

Middelen voor thuisgebruik 
Een effectieve Raymedy kan worden opgeslagen in 
een water/alcohol ampul en meegegeven als on-
dersteuning van de therapie. Deze zal circa 4 we-
ken werkzaam blijven. 

 

De gewenste Raymedy (of meerdere Raymedies) 
wordt op de beamer geplaatst en deze wordt 
twee minuten toegediend aan de ampul.  

Deze ampullen zijn in de handel, compleet met 
de alcohol oplossing. Ook kan de behandeling toe-
gevoegd worden aan drinkwater. Hierbij is de 
werkzaamheid korter.  

De i-LIGHT produceert, net als de lichtpen, 
effectieve, op metingen gebaseerde dynami-
sche kleurenreeksen, maar bezit een lichtin-
tensiteit die 2.000-6.000 sterker is. 

  

 

energetische therapie 
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Hoe en waar behandelen? 
i-Health biedt de volgende behandelaanwijzingen: 

- symptomatisch, vanuit eigen kennis of ervaring. 
- vanuit de i-Health Analyse 
- een zwakke of asynchrone meridiaan. De soft-

ware geeft de optimale plaats van behandeling 
aan 

- computergestuurde therapie vanuit de gezond-
heidsmanager. De software geeft in een drietal 
protocolstappen de behandellocaties aan (zie 
rechts) 

- vanuit een thermografie scan, de scan geeft de 
toe te passen Raymedy® aan(zie: thermogra-
fie). 

- vanuit een AFT scan, de scan geeft zowel de 
behandelfrequentie als te behandelen locaties 
aan (zie: thermografie). 
 

 

Voorbeeld van het vinden van de juiste en meest actuele 
behandelpunten, aan de hand van de laatst uitgevoerde 
meting.  

 

Als de metingen aangeven dat een behandeling 
aanslaat, kan de behandelwijze worden vastge-
legd in een behandelplan. 

Bij een volgend bezoek kan dit behandelplan wor-
den uitgevoerd, de metingen controleren of de 
behandelingen effectief zijn. 

 

Dit plan kan ook worden toegepast in de thuismo-
dule waarbij de uitvoering door de cliënt zelf ge-
daan wordt (zie: thuismodule). 

Computergestuurde therapie  
Maar de i-Health gezondheidsmanager kan ook 
behandelen. 

Deze is in staat om, na het vaststellen van het 
persoonlijke archetypes van de cliënt, de functio-
nele energieschommelingen in balans te brengen 
op een snelle, trefzekere manier. Het brengt 
mensen letterlijk en figuurlijk terug in hun eigen 
element.  

De module bevat een volledig geautomatiseerd 3 
stappen protocol om constitutionele regulatie-
zwakte in balans te brengen, alle andere vitale 
regulatiefuncties te reguleren, en tenslotte om 
persoonlijke emotionele en mentale balansversto-
ringen te herstellen.  

Elke regulerende interventie wordt tussentijds 
gecontroleerd op resultaat, en beoordeeld door 
de geïntegreerde EDA module.  

Op basis daarvan verschijnen de meest effectieve 
behandelpunten met de daarbij van toepassing 
zijnde Raymedies automatisch op het beeld-
scherm, klaar voor gebruik.  

 

 

De preventiemodule is een uitstekend instrument 
als eerste interventie, omdat het 3 stappenproto-
col voorziet in de actuele energiebehoefte. Het 
zet heel veel energie in beweging, bevordert ge-
voelscontact met het eigen lichaam, en faciliteert 
bewustwordingsprocessen.  

Vaak wordt de causaliteit van onderliggende pa-
thologische processen daarna helderder, meer 
zichtbaar en beter bespreekbaar. 

 

 

 

Therapie in 3 stappen: 
Het protocol reguleert de energietoestand van het 
archetype van de cliënt.  

De tweede stap gebruikt de behandelingsmethode 
volgens Mussat met de lichtpen. Deze toepassing 
reguleert de zwakste meridianen.  

De derde toepassing wordt aangegeven voor licht-
pen en Beamer en stabiliseert de cliënt 

Men wordt stap voor stap door het programma ge-
leidt, hierdoor is deze module heel goed te dele-
geren aan een assistente. 

Het geheel duurt ca. 20 minuten. 

 

Ondersteuning van de gebruiker 
Het i-Health systeem heeft een geavanceerd on-
dersteuningssysteem.  

De manual en de therapieaanwijzingen zijn elek-
tronisch geïntegreerd in het systeem. Via een in-
telligente helpfunctie, die door met de muis op 
de grafiek te klikken altijd is op te roepen, ver-
schijnt precies die informatie die de therapeut 
nodig heeft over de functie waarin hij zich op dat 
moment bevindt. 

Is er specifieke informatie nodig over het orgaan 
of de meridiaan waarmee men zich bezighoudt, 
klikt men eenvoudig op die betreffende knop en 
in beeld verschijnt de afbeelding en werking van 
deze meridiaan, zowel op fysiek als psychisch ge-
bied.  

Hierbij ontvangt men therapieaanwijzingen, zijn 
de te behandelen punten aangegeven en is ach-
tergrondinformatie beschikbaar. 

 

 

 

Voorbeeld van een 3D animatie van de dermato-
men van nekwervel C6. Die animatie verschijnt 
automatisch als C6 als actueel behandelsignaal uit 
de vertebra scan komt. De dermatomen ervan 
komen grotendeels overeen met het verloop van 
de Longmeridiaan 

  
Objectieve therapieaanwijzingen 

Aan de hand van de laatste meting wordt 
steeds weer een nieuw scherm met de nodi-
ge aanwijzingen gegenereerd. 

 

meridiaan-analyse 

energetische therapie 
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Thermografische scans 
Met thermografische scans kunnen zowel klacht-
gerichte als functiegerichte scans worden uitge-
voerd.  

Omdat de Raymedies en therapeutische frequen-
ties hierbij als testsignalen fungeren, kunnen de 
testresultaten direct worden omgezet in een the-
rapieplan. Het grote voordeel daarvan is, dat na 
EDA-metingen en het uitvoeren van een scan vast-
staat aan welke therapiesignalen het lichaam een 
actuele behoefte heeft, en op welke punten en 
zones.  

Ook maakt het lichaam van uw cliënt via de scans 
duidelijk wat de actuele prioriteit van de gezond-
heidsproblematiek is, en hoe die moet worden 
aangepakt. 

i-Health biedt drie unieke thermografische analy-
sevormen om tot optimale energetische en fysie-
ke regulatie te komen: 

 Raymedy scan 
Geavanceerde opsporing van de prioriteit van 
belastingen en aandoeningen 

 AFT (autogene frequentie therapie) 
Vaststellen van de eigen, individuele frequentie 

 ZapScan 
vaststellen virale, parasitaire en bacteriële be-
lastingen 

 

Basis van Thermografie 
Het is belangrijk dat de grootste belasting het 
eerst wordt aangepakt. Thermografie geeft de 
mogelijkheid juist die prioriteit te herkennen.  

Het lichaam “weet” wat het grootste probleem is 
en thermografie maakt dat zichtbaar. 

De cliënt wordt aangesloten op temperatuursen-
soren en apparatuur afhankelijk van het type 
scan. 

De behandelaar selecteert de gewenste scan en 
de therapiesignalen worden aangeboden aan het 
lichaam. 

 

 

Tegelijkertijd wordt de temperatuur geregi-
streerd, samen met het behandelsignaal. Na de 
analyse is onmiddellijk bekend welke aandoening 
de hoogste prioriteit heeft, met inzicht in de aard 
van de klacht en de urgentie. Ook worden de 
twee navolgende prioriteiten weergegeven. 

 

 

 

In een tabel en in een karakteristiek wordt het re-
sultaat aangegeven in relatie met eventuele an-
dere belastingen. 

 

 

Raymedy Scan 
Als bij een eerste bezoek van een cliënt de oor-
zaak van het probleem niet geheel duidelijk is, 
analyseert een Raymedy® scan de behandelpriori-
teit. 

Thermografische Raymedy® scan (TRS) maakt 
herhaaldelijke EDA metingen overbodig en geeft 
inzicht in de prioriteit van de gezondheidsproble-
matiek. 

 

 
 

Voorgeprogrammeerde scans 
Er is een groot aantal “voorgeprogrammeerde” 
scans. De behandelaar kan ook zijn eigen scan 
samenstellen. 

QuickScan 
Een scan ter algemene analyseoriëntatie. Uit deze 
scan kan men opmaken wat de aard van de ener-
getische problemen is.  

Heeft het met het gebit te maken, is er een para-
sitaire belasting, komt het vanuit de rug, is voe-
ding het probleem, zijn er sterke men-
taal/emotionele invloeden, enz.  

De Quick scan meet 24 specifieke signalen en het 
lichaam geeft daarbij behandelprioriteit aan van 
de aanwezige klachten van de cliënt.  

De scan zelf duurt zes minuten. Vanuit het resul-
taat van deze scan kan de behandelaar een van 
de 22 diepte scans kiezen. 

Bijvoorbeeld de Sano scan meet de belasting van 
schimmels, virussen, bacteriën, toxines, geopa-
thie/elektro-smog, 
gebit, miasma‟s, me-
dicijnbelastingen en 
nog 34 anderen. 

Het therapiepro-
gramma biedt de ge-
bruiker ook de moge-
lijkheid, om rayme-
dy- scans naar eigen 
keuze samen te stel-
len en op te slaan, 
door een keuze te 
maken uit de Rayme-
dy groepen van de 
digitale Raymedy bi-
bliotheek. Door het 
aanklikken van de 
gehele Sanotron 
groep bijvoorbeeld 
kunt men een Sano 
scan maken, bijzon-
der geschikt bij cli-
ent en met chroni-
sche, multipele pa-
thologie met virale, 
bacteriële en/of pa-
rasitaire etiologie. 

Behandelplannen  
Van iedere behandelcyclus die de behandelaar 
samenstelt kan een behandelplan gemaakt wor-
den. Dit wordt opgeslagen bij de cliëntgegevens. 

Heeft het plan succes, dan kan dit plan eenvoudig 
herhaald worden. De meting wijst uit wanneer 
het behandelplan is uitgewerkt en een nieuwe 
benadering moet worden gezocht. 

Dat behandelplan kan met iedere behandelwijze 
werken: met magneetveld therapie, acupunctuur 
met kleurenlicht, frequenties voor parasietenbe-
strijding, ondersteunding ontgifting, Raymedies 
met de i-LIGHT, enz. 

i-Health heeft ook een groot aantal behandelpro-
tocollen ontwikkeld. Deze zijn uitstekend te pro-
grammeren als complete behandeling en kunnen 
bij de uitvoering eventueel gedelegeerd worden. 

 

 

 

Voorbeeld behandelplannen: 
Allergie, vitaliteit, CVA, prostaathypertrofie, lage 
rugpijn, claudicatio Intermittens (open benen), 
ME, CFS, fybromyalgie, littekens, voedselintole-
rantie, herpes, acné, enz. 

 

Databaseanalyse  
i-Health kent twee manieren om de cliënt te be-
oordelen ten opzichte van andere cliënten. 

interne database. 

Met een uitgebreide zoekfunctie kunt men in uw 
cliëntendatabase onderzoeken naar cliënten met 
dezelfde patronen als uw huidige cliënt. MEN 
zoekt op de energetische waarden van de meridi-
anen en vindt alle cliënten die men eerder be-
handelde met deze klachten. Hieruit kunt men de 
verkregen ervaring benutten. 

 

 

Externe database 
Deze functie is nog veel belangrijker als analyse-
instrument. 

De software biedt de gelegenheid uw cliënt te 
analyseren op alle criteria die men zelf bepaalt 
en een behandelwijze in een plan te zetten zoals 
hiervoor is vermeld. 

Het resultaat van de behandeling komt eveneens 
in deze database te staan en het geheel stuurt 
men, met een beschrijving, naar de Internet ser-
ver van i-Health. 

Hier staan de behandelingen van iedere deelne-
mende behandelaar en men kunt putten uit de 
gezamenlijke kennis van deze groep voor het ana-
lyseren van uw probleem. 

Dit is een buitengewoon krachtig instrument wat 
men op den duur veel effectiever maakt. 

i-LIGHT behandelt: 

 chronische & acute pijn 
 littekens 
 doorbloedingsstoornissen 
 huidproblemen 
 sportblessures 
 letsels, wonden 
 fybromyalgie 
 whiplash 
 hoofdpijn 
 migraine 
 nek- & rugklachten 
 gewrichtsklachten 
 spierklachten 
 reumatische klachten 

  
Mentaal 

 vitalisering 
 depressies  
 stemmingsaandoeningen 
 burn-out 
 seizoensdepressie 
 vermoeidheidssyndromen 

  
Huid: 

 rimpels 
 cellulitis 
 striae 
 acne 

energetische therapie 
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Autogene Frequentie Therapie - AFT  
Elektromagnetische golven beïnvloeden de biolo-
gische functie. Dit gebeurt door resonantie.  

AFT ontleent zijn werking aan dit principe. De re-
sonantiefrequentie van het bindweefsel wordt 
bepaald. Via deze scan herkent het lichaam zijn 
eigen individuele frequentie (Autogene Frequen-
tie) welke wordt opgeslagen in de database. De 
AFT-frequenties liggen in het ultralange radiogolf 
bereik. 

Daarna wordt het lichaam behandeld met deze 
persoonsgebonden frequentie.  

AFT verbetert bloedsomloop problemen die deel 
uitmaken van degeneratieve en chronische condi-
ties. Ook wordt het bindweefsel ontgift. De be-
langrijkste resultaten van AFT zijn:  

- verhoging van de microcirculatie 
- innervatie van de bindweefsel organellen 
- Vegetatieve regulatie 
-  
- Daarom is AFT zeer efficiënt gebleken bij de 

behandeling van chronische kwalen, doorbloe-
dingsstoornissen, degeneratieve ziekten, post-
traumatische dystrofie, claudicatio intermit-
tens, ulcus cruris bij diabetes, (sport) trauma‟s, 
CVA'S, ontgifting, bij diabetes gebitsproblemen 
zoals paradentose. 

-  
-  

 

De computer laat behandelingsaanbevelingen zien volgens 
Mussat. Elk punt heeft 2 minuten AFT- behandeling nodig 
met de Beamer. 

 

Het Mussat Therapieconcept is een zeer effectie-
ve, computergegenereerde 3-punten combinatie, 
die op de dynamiek van de actuele metingen be-
rust en via het AFT behandelingsscherm toepas-
baar is.  

 

Case 

Bij 
Een groep van 120 claudicatio- cliënt en leidde de 
stimulatie van de micropersfusie met het AFT-
signaal tot een blijvende vergroting van de pijn-
vrije loopafstand. Deze subjectieve verbetering 
ging gepaard met een toename van de gemiddel-
de temperatuur van de extremiteiten zowel als 
een toename van de sterkte van het Doppler-
signaal.  

 

ZapScan 

Elimineren van ondermijnende micro-organismen  

Deze methodiek stelt arts en therapeut in staat, 
frequenties te bepalen voor het behandelen van 
bedreigende ondermijningen van virale, parasitai-
re, bacteriële aard.  

De cliënt wordt vervolgens behandeld met de ge-
vonden resonantiefrequenties die galvanische 
stroom wordt gegeven. De vitale en immuunsys-
teem ondersteunende levensvormen worden dus 
in tact gelaten. Ook cliënt en met onbegrepen 
chronische pijn- en uitputtingssyndromen onder-
vinden vaak binnen enkele weken een opmerkelijk 
herstel van hun vitaliteit en levenslust.  

In een pilotstudie waaraan 8 artsen deelnamen bij 
de behandeling van 27 cliënt en met de ziekte van 
Lyme (Neuroborelliose), werden al na enkele be-
handelingen zeer significante reducties bereikt 
van de concentraties in het bloed van levend Bo-
rellia-DNA.  

Tevens namen de klachten af. Wanneer de be-
handeling frequent moet worden gegeven en ge-
durende wat langere tijd, is het apparaat ook ge-
schikt om aan de cliënt te worden meegegeven 
voor thuisbehandeling.  

 

 

 

 

 

 
De zapscan module genereert frequenties tussen 
80-500.000 Hz, maar daarnaast ook alle bekende 
RIFE en CLARK-frequenties.  

Het stelt arts en therapeut in staat om actuele bij 
de cliënt aanwezige specifieke virale, parasitaire 
en bacteriële belastingen, maar ook verborgen 
schimmelinfecties te behandelen.  

Ervaringen en onderzoek tonen aan dat dit vele 
malen effectiever is dan de bestaande zappers. 
Met de i-Health zap scan is het nu mogelijk indi-
vidueel te behandelen volgens de actuele behoef-
te. 

Er wordt per sessie niet behandeld met één bela-
ger, maar tot drie frequenties worden ingezet 
voor een optimaal resultaat. Dit heeft al tot goe-
de resultaten geleid voor hardnekkige problemen 
bij de ziekte van Lyme, herpes enz. 

Dit is een uitbreidingsmodule voor het i-Health 
Therapie systeem, en laat zich uitstekend combi-
neren met de thuismodule.  

De volgende specificaties zijn aanwezig:  

- Frequenties tussen 80-500.000 Hz (de zapscan 
selecteert hieruit de 3 actueel meest noodzake-
lijke) 

- Therapeutische frequenties van Rife (RRR) 
- Therapeutische ACC frequenties (Anaerobic Cell 

Condition) 
- Manueel in te stellen frequenties 
 

De Raycer wordt compleet met elektrodes geleverd 

Raycer 
De Raycer is een computergestuurde frequentie-
generator, ook wel genoemd “zapper”. 

De conventionele “zappers” werken met één of 
een paar vaste frequenties of beperkte band-
breedtes rond de 30 KHz. Deze frequenties wer-
ken redelijk voor bepaalde organismen. 

Het gebruik van zulke vaste frequenties leidt 
veelal niet tot het gewenste resultaat. De onder-
zoeksresultaten van de bestaande generatie zap-
pers zijn meer dan 20 jaar oud en wij veronder-
stellen dat parasieten en wormen inmiddels zoda-
nig gemuteerd zijn dat andere frequenties nodig 
zijn om deze te bestrijden. 

 

Met behulp van 6 gevoelige temperatuursensoren 
wordt vastgesteld welke frequenties duidelijk re-
ageren. Ofwel, als er een organisme is dat de ce-
lademhaling of het vegetatieve zenuwgestel be-
last, kan binnen 10 minuten gemeten worden met 
welke frequenties er behandeld dient te worden 

Dat is mogelijk door de thermografische scanpro-
cedure uit te voeren met de RIFE en CLARK fre-
quenties als testsignalen, en de cliënt selectief te 
behandelen met de gevonden testsignalen in de 
vorm van galvanische stroom.  

 

Eigenschappen van de Raycer 
Als antwoord op conventionele zappers, die met 
vaste frequenties werken, heeft i-Health de 
RAYCER ontwikkeld.  

Dit veelzijdige apparaatje is zowel een onderdeel 
van de zapscan, als een behandelapparaat voor 
thuisgebruik.  

Het bevat een programmeerbare frequentiegene-
rator voor de bestrijding van schadelijke micro-
organismen van diverse aard met galvanische 
stroom.  

Tevens is ingebouwd een beamer voor aanvullen-
de elektromagnetische behandelingen en een 
lichtpen voor licht- en kleurtherapie. 

 

Voordelen: 

- Geen “trial and error” 
- Voortgangscontrole door EDA-check 
- Interactief, geautomatiseerd, snel en objectief, 

door het vaststellen van de juiste frequenties 
- Efficiënt, omdat 3 optimaal werkende frequen-

ties in één scanprocedure worden opgespoord 
- Diep inwerkend, omdat elk van deze frequen-

ties een andere ontwikkelingsfase van hetzelfde 
schadelijke micro-organisme elimineert, inclu-
sief mogelijke co-infecties.  

- Breed spectrum, omdat diverse schadelijke mi-
cro-organismen tegelijkertijd worden aange-
pakt, in verschillende weefselstructuren 

- Optionele beschikking over complete RIFE fre-
quentie bibliotheek 

- Directe ontgiftingsondersteuning door gecombi-
neerde behandeling met detox-raymedies 

- Tijd- en kostenbesparend door aanvullende 
thuisbehandeling 

- Extra inkomsten genererend voor de voorschrij-
vend arts en therapeut 

 

  

De techniek van bestaande apparatuur met 
vaste frequenties is weinig effectief bij intel-
ligente organismen. 

i-Health biedt de mogelijkheid van het op-
sporen van de meest belastende frequentie 
waardoor de steeds veranderende vijandige 
organismen steeds weer worden opgespoord! 

  

 

Veel apparaten maken gebruik van de fre-
quenties van Rife. i-Health biedt de unieke 
mogelijkheid om de relevante frequenties 
voor de cliënt te testen door de zapscan. 

  

 

Opstelling scan en behandeling 

 

energetische therapie 
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ACC en Rife frequenties 
Dr. R.R. Rife heeft al in het midden van de 20e 
eeuw veel frequenties bepaald m.b.v. een micro-
scoop. Door Dr. Hulda Clark en diverse anderen 
zijn aanvullingen en nieuwe lijsten gepubliceerd 
met frequenties voor honderden organismen.  

 

 

 

Veel frequenties die op deze lijsten staan zijn van 
onduidelijke herkomst. Wel zijn er zijn lijsten 
met frequenties voor zo ongeveer iedere belager 
van onze gezondheid. 

Om de behandelaar iedere voorhanden zijnde mo-
gelijkheid te geven zijn cliënten optimaal te be-
handelen, zijn deze frequenties beschikbaar ge-
maakt in het i-Health systeem. De ingebouwde 
frequentiegenerator produceert trillingen op de 
volgende manieren: 

- Lichaamseigen frequenties (uit de scan) 
- Therapeutische frequenties van Rife (RRR) 
- Therapeutische ACC frequenties (Anaerobic Cell 

Condition) 
- Manueel in te stellen frequenties 
 

Hoe weten we welke frequentie werkt? 
Er zijn zeer krachtige Rife frequenties, en er zijn 
frequenties die soms maar voor enkele mensen 
werken. 

Om te voorkomen dat men eindeloos moet expe-
rimenteren, heeft i-Health een methode ontwik-
keld om, voorafgaande aan de behandeling, de ef-
fectiviteit vast te stellen. 

We willen ook graag weten of het op dit moment 
voor onze cliënt werkt. Dit bereiken we met een 
Rife scan. 

 

 

Met een Rife- scan kunnen we een mix van fre-
quenties samen stellen tot een persoonlijke scan 
en hiermee de cliënt te testen.  

Hieruit komen de nr. 1, 2 en 3 prioriteit en kan 
met de meest relevante frequenties behandeld 
worden. De uitkomst van de scan kan ook toege-
past worden in de thuisbehandelmodule. 

 

Thuis behandelen 
Dikwijls volstaan enkele energetische therapie 
behandelingen met de i-Health methode. Bij 
hardnekkige gevallen of gevallen met een lang 
behandeltraject zoals Borrelia, is het aan te beve-
len dat de cliënt gedurende een aantal weken 
zichzelf thuis behandelt. Dit geeft ook een aan-
zienlijke kostenbesparing. 

 

 

Hiervoor heeft i-Health de Raycer ontwikkeld. Dit 
is een behandelapparaat voor thuisgebruik. Met 
dit instrument kan de cliënt thuis, via zijn pc, de 
voorgeschreven behandeling uitvoeren. Aanwij-
zingen via het scherm geven aan op welke plaats 
en hoe lang er behandeld dient te worden.  

 

Hoe werkt de thuisbehandeling? 
De cliënt is verbonden met de “Raycer”. Dit appa-
raat omvat een beamer voor elektromagnetische 
behandelingen, een lichtpen voor licht- en kleur-
therapie alsmede een programmeerbare frequen-
tiegenerator voor de bestrijding van organismen 
van diverse aard. 

De beamer wordt toegepast op het te behandelen 
gebied of een acupunt. De Raycer wordt verbon-
den doormiddel van geleidende polsbandjes of 
door plakkers die ook voor een ECG gebruikt wor-
den. 

Na een aantal behandelingen gaat de cliënt weer 
terug naar de behandelaar om te bepalen of de 
behandeling moet worden voortgezet dan wel 
moet worden aangepast.  

Toepassingen zijn onder meer; behandeling van 
littekens en ontstekingen, ontgifting en focale 
problemen, harmoniserende mentaal/emotionele 
behandelingen, enz. 

  

 
 

Het Internet geeft de mogelijkheid cliënt en zich 
thuis te laten behandelen volgens het door de be-
handelaar opgestelde plan.  

Dit bespaart tijd en kosten zonder dat aan de 
kwaliteit afbreuk wordt gedaan.  

De behandelaar wordt niet belast met een groot 
aantal cliënten, dat voor korte behandelingen 
komen. 

De sessie wordt afgerekend via het Internet zodat 
de behandelaar vrij is om eventuele vervolgbe-
handelingen naar de cliënt te sturen. 

Ook kunnen algemene middelen naar de cliënten 
gestuurd worden, bijvoorbeeld als preventie voor 
een naderende griepepidemie, enz. 

De behandelaar wordt ontlast omdat een 
groot aantal cliënten voor korte behandelin-
gen komen. 

  

 

De gezondheidszorg van de toekomst is wer-
kelijkheid!  

 

Veel apparaten maken gebruik van de fre-
quenties van Rife. Alleen i-Health biedt de 
mogelijkheid deze op het lichaam van de 
cliënt te testen door een thermografische 
body scan. 

  

 

energetische therapie 
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 Introductie   Corebelief 
Diep verborgen in het menselijke onderbewuste 
liggen veel negatieve overtuigen en opvattingen 
over onszelf en de wereld om ons heen opgesla-
gen. Veelal staan die haaks op wat we bewust 
denken, voelen en geloven over onszelf en ande-
ren. 

Deze onbewuste negatieve overtuigingen worden 
gevormd in de vroege kindertijd. Zij houden zich 
door clusterwerking in stand, en vinden elke keer 
weer bevestiging in de gefilterde manier waarop 
de persoonlijke dagelijkse realiteit beleefd en er-
varen wordt. 

De kern van die hele cluster aan onbewuste nega-
tieve opvattingen en ervaringen wordt   Corebe-
lief genoemd. Die kern bevat iemands persoonlij-
ke aangeleerde waarheid, en vergelijkt die waar-
heid voortdurend selectief met opvattingen en 
overtuigingen die van buitenaf komen.  

Dat betekent dat “waarheden” die overeenkomen 
met wat onbewust als persoonlijke waarheid 
wordt ervaren, bevestigend en versterken wer-
ken. Alle andere “waarheden” die daarmee in 
strijd zijn, worden eenvoudig genegeerd en ont-
kend, ook al zegt het bewuste verstand daar “ja” 
tegen. 

Het onbewust selectief refereren van dit   Core-
belief aan de dagelijkse realiteit leidt tot auto-
matische, bijna reflexmatige (en vaak zelfsabote-
rende) reactiepatronen, gedachten en gevoelens.  

Daarom wordt die kernovertuiging, het   Corebe-
lief, beschouwd als de wortel van innerlijke con-
flicten, angsten, gevoelens van schuld en schaam-
te, neuroses, relatieconflicten, posttraumatische 
stress syndromen, gebrek aan eigenwaarde etc.  

De Corebelief module stelt arts en therapeut in 
staat om het actuele   Corebelief van de cliënt ef-
fectief en zorgvuldig te helpen: 

- Ontdekken en Identificeren  
- Begrijpen en verwerken 
- Elimineren 
- Transformeren naar een nieuwe realiteit 
 

Dit actuele   Corebelief kan worden opgespoord 
en behandeld aan de hand van de EDA-metingen, 
met een specifiek 3 stappen behandelprotocol. 
Hierbij worden de juiste Raymedies toegepast op 
de juiste acupunctuurpunten, in de juiste volgor-
de.  

Traumatiserende gebeurtenissen uit het verleden, 
die correleren met het actuele emotionele thema 
passeren hierbij de revue op een volstrekt veilige, 
natuurlijke en controleerbare manier. De thera-
peut begeleidt slechts het hele proces van ont-
dekken, begrijpen, verwerken, elimineren en los-
laten.  

Aan het eind van de   Corebelief behandeling 
wordt de nieuw ontdekte positieve “waarheid” 
van de cliënt over zichzelf fysiek, mentaal en 
emotioneel verankerd.  

Hierdoor worden voorwaarden geschapen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe, kracht en energie 
gevende realiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie Corebelief 
De hoge terugval bij psychoanalyse ligt waar-
schijnlijk aan het feit dat het onderbewuste de 
problemen zover verdringt dat ze ontoegankelijk 
worden. Daarom is het weinig zinvol op verstan-
delijk niveau lange gesprekken te voeren, terwijl 
het onderbewustzijn feitelijk de leiding heeft en 
houdt. De i-Health methode biedt hier uitkomst. 

Post Traumatische Stress Stoornis of PTSS is een 
stoornis die zijn ontstaan kent in het ervaren van 
bedreigende situaties. Hierbij valt onder meer te 
denken aan verkrachting, extreem lichamelijk 
geweld, mishandeling, oorlogstrauma‟s.  

Gebaseerd op de methodiek van de Amerikaanse 
energiepsychologie, ontwikkelde i-Health pro-
grammatuur om de werkelijke, soms diep zittende 
trauma's te identificeren.  

I-Health biedt elektronische middelen om ook 
trauma's waarvan men zich niet direct bewust is, 
naar de oppervlakte te brengen. 

Vervolgens kan dit trauma, eveneens langs elek-
tronische weg, worden verwerkt en geëlimineerd. 
Dat gebeurt in een fractie van de tijd die er tot 
nu toe voor nodig was.  

 

 

 

i-Health’s methode 
De i-Health methode om een snelle analyse te 
bewerkstelligen door middel van de ingebouwde 
psychologische Raymedies® is uniek. Vrijwel geen 
conventionele behandelingsmethode kan een 
trauma zo snel en nauwkeurig aan de oppervlakte 
brengen. 

De i-Health therapie is complementair aan regu-
liere medische behandelingen en ondersteunt de 
methoden van de reguliere psychotherapie en 
therapeuten die EMDR en EFT toepassen.

Blokkades, verslavingen 

Een antiblokkade protocol kan worden ingezet bij 
weerstand tegen veranderingen, bijvoorbeeld om 
gewichtsvermindering te bereiken, verslavingspa-
tronen te doorbreken, bevrijd te worden van enti-
teiten of negatieve energie, of in situaties van 
psychologische terneergeslagenheid, besluiteloos-
heid en chaotische gedragspatronen. Ook weer-
stand tegen uitvoeren van taken in de nabije toe-
komst kan met dit protocol worden doorbroken. 

 

Fobieën  
Indicaties voor dit protocol zijn fobieën van aller-
lei aard (hoogtevrees, pleinvrees, watervrees, 
vliegangst, angst voor spinnen etc.), Verder post-
traumatische stress stoornissen als gevolg van oor-
logservaringen, geweld, misbruik, ongevallen, 
operaties, onverwerkte rouwprocessen etc., 
waarbij de doorgemaakte ervaringen te traumati-
serend zijn om direct een behandeling te begin-
nen. Verder bij toekomstangsten, gebaseerd op 
doorgemaakte ervaringen, zoals geboorte, opera-
ties, tandartsbezoek, en thema's rond seksuali-
teit, vertrouwen en relaties. 

Een Raymedy® is een licht, kleuren of mag-
neetpatroon, ontwikkeld om van tevoren be-
paalde psychologische reacties in het auto-
nome zenuwstelsel te bewerkstelligen.   

  

 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 
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Effectiviteit 
- De methode is ongeëvenaard doeltreffend 

want:  
- de objectieve meting geeft het meest belasten-

de thema van de cliënt aan, 
- de grondslag of gebeurtenis wordt feilloos op-

gespoord en bewust gemaakt, 
- antisabotage protocollen helpen de behande-

laar een optimaal resultaat te bereiken 
- de verwerking is onmiddellijk door gebruik van 

pulserende magneetvelden en kleurenpunctuur, 
- de snelle integratie van nieuwe inzichten is de-

finitief met een positieve afsluiting, 
- er is controle op een totale verwerking door 

middel van een objectieve meting, 
- slechts zelden is het nodig op hetzelfde thema 

verder te behandelen. 
 

PTSS meting 
Het geavanceerde systeem van i-Health evalueert 
de energiehuishouding en het functioneren van 
het autonome zenuwstelsel. 

Er is geen sprake van straling of pijn. De meting 
zelf duurt drie minuten. De meting geeft aan met 
welke emotie(s) de cliënt op dat ogenblik te kam-
pen heeft, de prioriteit en het thema. 

De computer stelt aan de hand van de meting een 
protocol vast. Dit bestaat uit een cyclus voor de 
opsporing van de gebeurtenis, het verwerken 
daarvan en de integratie van een nieuw inzicht. 
Daarna vergelijkt het systeem de status van de 
cliënt voor en na de sessie. 

De reproduceerbaarheid van de metingen maakt 
evaluatie over langere tijd mogelijk. De gehele 
cyclus duurt één á anderhalf uur. 

 

Bewustwording 
Een traumatische herinnering activeert, via het 
limbisch systeem, continue een bepaald gebied in 
het autonome zenuwstelsel. Dit gebied wordt be-
paald door het thema dat de cliënt het meest be-
last. 

Aan de hand van de meting wordt het gebied van 
het thema bepaald. Daarna selecteert het sys-
teem het meest relevante signaal, de Raymedy®. 
Dit signaal wordt aangelegd op een locatie op het 
lichaam die volgens de TCM hoort bij het betref-
fende thema. 

 

Deze Raymedy® activeert de emoties die samen-
hangen met het onverwerkte trauma, ook al is de 
herinnering diep weggestopt. De bewustwording 
vindt op alle niveaus plaats, inclusief een fysieke 
gewaarwording.  

De cliënt ervaart tijdens dat proces vrijwel on-
weerstaanbaar en bewust alle gevoelens van de 
gebeurtenis die te maken hebben met de negatie-
ve kernopvatting die daaraan ten grondslag ligt. 
De gebeurtenis zelf hoeft niet te worden gecom-
municeerd. 

Nu wordt de negatieve overtuiging geformuleerd. 
Er is weinig afleiding door verbale communicatie. 

Door de invloed van de Raymedy® (h)erkent de 
cliënt onmiskenbaar zijn negatieve overtuiging en 
spreekt die uit. Het programma geeft bij deze se-
lectie de nodige aanwijzingen. De behandelaar 
begeleidt de cliënt om de grootste belasting te 
identificeren.  

Eliminatie emotionele lading 
De eliminatie van een negatieve kernopvatting 
bestaat uit het verwerken en het ontdoen van het 
bedreigende en ontregelende karakter van de ne-
gatieve herinneringen, het “ontladen”.  

i-Health® heeft hiertoe de instrumenten die wor-
den toegediend als specifieke lichtsignalen. Deze 
functioneren als een eigen “biologische” taal. 

Er zijn acupunctuurpunten met specifieke visuele, 
auditieve en fysieke eigenschappen. De ontlading 
van de negatieve herinnering gebeurt door een 
lichtsignaal toe te passen op deze punten.  

In duidelijke schermen worden aanwijzingen voor 
de behandeling gegeven.  

De visuele herinneringen aan het trauma, worden 
verwerkt m.b.v. de lichtpen en een specifieke 
Raymedy® op het derde oog. 

 

De auditieve herinnering, wordt verwerkt via een 
specifiek oorpunt. 

De fysieke ervaring wordt verwerkt door Rayme-
dies® te geven via punten in het gezicht en een 
aantal lichaamspunten.  

Speciale Raymedies® elimineren aldus op de acu-
punten de zintuiglijke overprikkeling van de ge-
beurtenis die tot het trauma geleid hebben. 
 

Integratie positieve kernopvatting 
Na de verwerking ontstaat er een nieuwe percep-
tie, een nieuw positief inzicht geboren uit een 
nieuwe overtuiging, die deel uit moet gaan maken 
van een nieuwe realiteit.  

De cliënt formuleert zelf dit nieuwe inzicht. De 
behandelaar begeleidt alleen de cliënt. Na de 
bewustwording, volgt de integratie van het nieu-
we inzicht. 

Dit inzicht wordt “geïnstalleerd” zoals een affir-
matie. Deze “tussen de oren” krijgen kost ge-
woonlijk veel inspanning van de cliënt, zeker als 
het een gebeurtenis betreft die hij liever zou ver-
geten. 

 

Ook hier is de techniek van i-Health zeer effec-
tief. De integratie met kleursignalen op de acu-
punten voorkomt dat men wekenlang bezig is om 
het gewenste resultaat te bereiken met terug-
komsessies. Het   Corebelief programma van i-
Health ondersteunt de integratie krachtig en di-
rect door de affirmatie via de geëigende acupun-
ten in het bewustzijn van de cliënt te program-
meren.  

Na deze fase is de negatieve kernopvatting ver-
vangen en zowel fysiek als emotioneel en mentaal 
is een positieve kernopvatting geïntegreerd. 

Het is daarbij niet ongebruikelijk dat er na afloop 
van deze fase een sterk gevoel van veiligheid en 
kracht wordt ervaren. 

Het  mental balance programma 
 

Deze module is ontwikkeld voor mensen die top-
prestaties moeten leveren, zonder gehinderd te 
worden door een wirwar aan tegenstrijdige ge-
dachten en gevoelens. Topsporters, managers, 
maar ook mensen die erg opzien tegen een exa-
men, voorstelling, presentatie, sollicitatie etc. 
ondervinden hiervan erg veel baat. De module 
verbetert en verhoogt de mentale balans, helder-
heid en het fysieke prestatievermogen van uw cli-
ënt binnen een half uur, eenvoudig door slechts 
een of meer kleuren te bepalen en toe te passen:  

1. De (constitutionele, langdurige werkende) per-
soonlijke kleur 

2. De (momentgebonden) actuele, meest harmo-
niserende kleur 

3. De (moment gebonden) actuele, meest energe-
tiserende en conflictoplossende kleur 

 

De op het derde oog toegediende kleur heeft een 
onmiddellijk regulerend effect op de Amygdala, 
het amandelvormig emotionele brein dat deel 
uitmaakt van het limbisch systeem, en dat ver-
antwoordelijk is voor de besturing van de basale 
“vlucht/vecht reacties” en emotionele aanpas-
singsprocessen.  

De Mental Balance behandeling voorziet mensen 
van voldoende mentale helderheid en fysieke 
concentratie om excessieve lichamelijke en gees-
telijke stress snel en effectief te boven te komen 
en met grote tegenwoordigheid van geest met 
stressverhogende situaties om te gaan. Enige 
kenmerkende voorbeelden daarvan zijn exame-
nangst, spreekangst, plankenkoorts, deelname 
aan beslissende sportwedstrijden, manifestaties, 
juridische procedures, onderhandelingsbesprekin-
gen, sollicitaties, etc.  

Diverse Duitse topatleten maken inmiddels regel-
matig gebruik van Mental Balance. 

Dieptescans 
De voorgeprogrammeerde scans zijn geweldige 
hulpmiddelen om snel tot een analyse te komen 
van de klacht.  

Als de analyse nog dieper moet, kan de behande-
laar zijn eigen scan samenstellen uit de voorhan-
den zijnde Raymedies.  

Scans worden uitgewisseld tussen behandelaars 
als ze er goede resultaten mee bereiken. 

De ondersteuning in de integratiefase met 
energie en informatie op acupunctuurpunten 
zorgt voor een zeer snel en diepgaand be-
haald resultaat. 

 

De ontlading van de negatieve herinnering 
wordt geactiveerd met kleurenpunctuur. 

  

 

De cliënt ervaart tijdens het bewustwor-
dingsproces vrijwel onweerstaanbaar en be-
wust alle gevoelens van de gebeurtenis. 
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Energy Skin Care 

 innovatief trendsettend 

De i-Health huidmodule is het alternatief voor 
conventionele verzorgende en apparatieve cosme-
tica.  

Het verbindt op een unieke manier Westerse en 
Oosterse traditionele natuurgeneeskunde met de 
nieuwste inzichten uit de energetische genees-
kunde en bewezen technologie.  

Werken met de huidmodule brengt niet alleen 
duurzame resultaten voor cliënten, maar garan-
deert ook voor de gebruiker duurzaam zakelijk 
succes.  

Dat is mogelijk door enthousiaste, terugkerende 
cliënten en afschrijving van de investeringskosten 
in korte tijd.  

De huidmodule kan als stand-alone oplossing inge-
zet worden of gemakkelijk met maar weinig extra 
ruimte in een bestaand praktijk- of studio- con-
cept geïntegreerd worden.  

 

Breed toepassingsspectrum 
De huidmodule omvat een aantal semi-
automatische protocollen.  

In de huidmodule kan men, afhankelijk van de 
problematiek, een keuze maken uit de volgende 
programmaonderdelen: 

 
- Skin care, energetische huidregeneratie 

algemene ontgifting en regeneratie, activering 
en verzorging van de gezichtshuid 

 
- Anti wrinkle, zichtbare rimpelcorrectie  

galvanische facelift om diepe gezichts- en hals-
rimpels specifiek en gericht te behandelen. 
 

- Rejuvenation, esthetische verjonging 
grootschalige verbetering van het huidopper-
vlak en de huidstructuur, rimpelvermindering 
en opfrissen van de teint 
 

- Acne, probleemhuidbehandeling 
 

- Cellulite, versteviging van het bindweefsel op 
probleemgebieden 

 
- Special solutions, intensieve behandeling van 

couperose, spataderen, naevi, etc.  
 

 

 

Het energetisch huidconcept 

 
 

Innovatief en trendsetttend 

 

i-Health Skin Care is het alternatief voor conven-
tionele verzorgende en apparatieve cosmetica.  

Het verbindt op een unieke manier Westerse en 
Oosterse traditionele natuurgeneeskunde met de 
nieuwste inzichten uit de energetische genees-
kunde en bewezen technologie.  

Werken met de huidmodule brengt niet alleen 
duurzame resultaten voor cliënten, maar garan-
deert ook voor de gebruiker duurzaam zakelijk 
succes.  

Dat is mogelijk door enthousiaste, terugkerende 
cliënten en afschrijving van de investeringskosten 
in korte tijd.  

De huidmodule kan als stand-alone oplossing in-
gezet worden of gemakkelijk met maar weinig 
extra ruimte in een bestaand praktijk 

 

"Energy Skin Care" biedt een uniek programma 
voor huidherstel. Om een perfecte huid te krijgen 
wordt het totale organisme getest, ontgift en ge-
revitaliseerd. Hierdoor worden rimpels en een 
slechte huid effectief bestreden. 

Het resultaat is een stralend en jeugdig voorko-
men met behoud van de natuurlijke expressie. 

  
"Energy Skin Care" biedt diepwerkende, natuur-
lijke ondersteuning van celvernieuwende proces-
sen. Dit vertraagt de veroudering en geeft de 
huid haar natuurlijke frisheid en jeugdigheid te-
rug. 

Daardoor zal het resultaat langer aanhouden dan 
met enig ander cosmetisch concept! 

 

Alleen een écht natuurlijke behandeling kan een 
langdurig effect hebben. Een "Energy Skin Ca-
re" kuur verbetert niet alleen de huid, de gehele 
conditie en vitaliteit nemen toe.  

 

 "Energy Skin Care" is dan ook voor een nieuwe 
markt. Veel mensen willen een beter uiterlijk op 
natuurlijke basis zonder schadelijke ingrepen. 

Er zijn immers veel mensen die een beter uiter-
lijk graag combineren met een verbeterde ge-
zondheid en vitaliteit.  

 

De markt 

 

 

Bent u rijp voor een nieuwe markt? 

In Total Wellness, een toonaangevend blad in de 
wellness branche, zijn van de top tien spatrends 
in 2007 en 2008 de helft op gezondheid gericht. 
Deze trends zijn onder meer detox, gewichtsbe-
heersing, TCM, Reiki, slaapkuren, vruchtbaar-
heidsbevordering, energy medicine, meditatie, 
mineral make-up, enz. 

In deze gezondheidstrend kan “Energy Skin Ca-
re” u verder helpen. Niet alleen als aanvulling op 
uw huidige programma, maar ook voor het bena-
deren van een geheel nieuwe markt. Er zijn im-
mers veel mensen die een beter uiterlijk graag 
combineren met een verbeterde gezondheid en 
vitaliteit. 

Wellness directory 2009 (Wellcom Nieuw Leusden) 
meldt: “De medische kant krijgt steeds meer 
aandacht. Verzekeringsmaatschappijen willen 
wel meebetalen”. Het blad maakt een onderver-
deling in: sociale gezondheid, geestelijke ge-
zondheid, emotionele gezondheid, culturele ge-
zondheid, spirituele en fysieke gezondheid 

De Dutch Spa Association schrijft in haar blad: 
“medical wellness, kansen en mogelijkheden”. 
Hun definitie: 

"Medical wellness omvat gezondheids-
wetenschappelijk begeleid maatwerk voor duur-
zame verbetering van de levenskwaliteit en de 
subjectieve gezondheidsbeleving door zelf ver-
antwoordelijkheid te nemen voor preventie en 
gezondheidsbevordering en de motivatie tot een 
gezondheidsbewuste levensstijl.  

Medical Wellness en cosmetisch medische spa's 
zijn booming business, omdat zij een leemte op-
vullen in het traditionele gezondheidsverzor-
gingssysteem". 

Voor wie? 
 

 

 

Wat kan worden aangepakt? 

 

“Energy Skin Care” richt zich niet alleen op de 
vrouw, maar ook op de man die een jeugdiger ui-
terlijk wil krijgen en behouden zonder ingrijpen-
de behandelingen. 

Niet alleen wordt ingespeeld op de huidige ge-
zondheidstrend, de kuur maakt het lichaam 
daadwerkelijk gezonder.  

Het ontgiften van het lichaam verbetert de vitali-
teit en versterkt het immuunsysteem.  

 

“Energy Skin Care” is een concept wat men pre-
ventief kan toepassen. Hoe eerder men maatre-
gelen neemt om te ontgiften, hoe beter de huid-
conditie blijft. 

Ook is het concept interessant voor mensen met 
huidproblemen en voor mensen die drastisch 
vermagerd zijn. Door de behandelingen wordt de 
huid weer strakker waardoor overtollige huid niet 
chirurgisch behoefd te worden behandeld. 

Tevens is het concept toepasbaar voor mensen 
die injectables toegepast hebben en niet tevre-
den zijn met het resultaat. 

 Het totaalconcept werkt succesvol voor: 

- Huidregeneratie 
- Anti-age / rejuvenation  

- Anti rimpel  
- Anti cellulite  

- Littekenbehandeling  
- Couperose  

- Huidversteviging  
- Huidproblemen als acne, eczeem en psoriasis 

- Spinaderen op benen 

“Energy Skin Care” is geschikt 
voor man en vrouw, voor jong en 
oud 
 

Met “Energy Skin Care” bent u 
geheel up to date met de huidige 
gezondheidstrend 
 

“Energy Skin Care” biedt een na-
tuurlijke, gezonde methode voor 
huidverbetering 
 

Energy Skin Care 
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Problematiek 

 

 

De oorzaken van huidveroudering 

 

Ideaal 

De huid van een pasgeboren baby is het ideaal van 
velen. Waarom is die huid zo glad en soepel?  

Omdat de huid van een baby precies is zoals de na-
tuur het bedoeld heeft. 

Direct na de geboorte wordt de huid belast met 
een deel van de uitscheiding van de afvalstoffen. 
Het merendeel van de afvalstoffen die deel uitma-
ken van de spijsvertering, worden uitgescheiden 
door de nieren en de darmen. Een deel gaat weg 
via de huid, veelal in de vorm van transpiratie. 

Als het "aanbod" van afvalstoffen te veel is of als 
door een verstoring van de stofwisseling de nieren 
en darmen het niet meer (geheel) aan kunnen, 
tracht het lichaam afvalstoffen via de huid kwijt te 
raken. Dit kan leiden tot huidproblemen als acne 
en eczeem. 

  
 
Continue vergiftiging 

Als we ouder worden en we blijven ons vergiftigen, 
zullen afvalstoffen tijdelijk worden opgeslagen in 
het bindweefsel. Zodra er weer uitscheidingscapa-
citeit vrij is, worden de afvalstoffen alsnog ver-
werkt. Bij velen komt die tijd echter nooit. Het 
gevolg is rimpels, kloven, huidverkleuringen, ont-
stekingen en erger. 

Er is slechts één manier om een jeugdige huid te-
rug te krijgen en te houden: afvoeren van de opge-
slagen afvalstoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De échte oplossing 

 

 

Hightech gecombineerd met traditie 

 

Persoongerichte behandelingen 
Huidveroudering, rimpels en huidproblemen wor-
den veroorzaakt door opgeslagen afvaldepots die 
niet meer door het lichaam kunnen worden afge-
voerd. Daarom werkt “Energy Skin Care” beter 
dan conventionele huidverzorging.  

Door meten wordt een “energetische land-
kaart”gemaakt van het lichaam en haar eigen 
specifieke eigenschappen van dat moment. De 
behandeling is er op gericht om de hoogste priori-
teit aan te pakken om lichaam en huid weer in 
vorm te krijgen. 

1. Analyse 
i-Health diagnosticeert de energiehuishouding van 
het gehele lichaam. Blokkades en plaatsen van 
hoge of lage energie worden in beeld gebracht. 
Het eigen energetische type wordt bepaald. De 
behandelingen zijn er op ontwikkeld om de ener-
giestroom door het gehele lichaam te herstellen. 

2. Bindweefselregulatie 
Natuurlijke drainage van het bindweefsel en het 
lymfesysteem wordt gerealiseerd door gemodu-
leerde galvanisatie, ritmische zuiggolfmassage en 
krachtige LED fotomodulatie 

3. Eliminatie 
Vacuümtechniek bevordert de afvoer van afval-
stoffen aanzienlijk, heft verklevingen op, stimu-
leert de bloedsomloop en zet het overtollige li-
chaamsvet om in energie en vitaliteit. 

4. Revitalisatie & regeneratie 
Een veerkrachtige, jeugdige gezichtshuid wordt 
verkregen door het activeren van de collageen-
productie en de celstofwisseling van de specifieke 
probleemzones van het gezicht. Een combinatie 
van speciaal ontwikkelde microstroomfrequen-
ties, lymfe- en bindweefselmassage en LED-
fotomodulatie werkt hier als een galvanische fa-
celift 

5. Consolidatie 
De opbouw- en regeneratieprocessen die op gang 
gebracht zijn worden verankerd om van een blij-
vend jeugdig resultaat verzekerd te zijn. 

Het programma 

 

 

1. Huidregeneratie 

Basisprogramma voor het activeren van de lymfe-
circulatie. Door de behandeling wordt de micro-
bloedsomloop geactiveerd. Daardoor krijgen het 
weefsel en de huid een verbeterde toevoer van 
zuurstof. 

 

2. Anti-age / rejuvenation 

Een luxe behandeling met een onmiddellijk ef-
fect. Met deze therapeutische behandeling wordt 
de rimpeldiepte verminderd, de huidstructuur 
verbeterd. De huid wordt zichtbaar strakker en 
gladder. 

 

3. Anti-rimpel 

Een gerichte behandeling voor plaatselijke rim-
pelbestrijding. Energy Skin Care zorgt voor een 
geheel natuurlijke reductie en verzachting van 
rimpels. Het gezicht wordt zichtbaar verjongd 
met behoud van haar natuurlijke uitstraling. 

 

4. Cellulite  

Met de cellulite behandeling wordt op het hoog-
ste niveau een duidelijke verstrakking bereikt van 
het bindweefsel. Door de behandeling wordt de 
stofwisseling bevorderd, blokkades opgeheven, de 
doorbloeding bevorderd en afvalstoffen afge-
voerd. De huid wordt glad en elastisch.  

 

5. Acné 

Met de acné behandeling bereikt men snelle en 
zichtbare vermindering van zwellingen en ontste-
kingen. De lichaamsstofwisseling wordt geharmo-
niseerd zodat de verhoorning in de talgklieren 
genormaliseerd wordt. De huid wordt rustig. 

 

6. Special solutions 

- Buikbehandeling 

- Decolleté 
- Hals 

- Spinaderen  
 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse kuren maken individuele 
oplossingen mogelijk 

 
 

Door meten wordt tijdens de be-
handeling een energetische ana-
lyse gemaakt 
 

Gifstoffen en afvalproducten 
worden bij het ouder worden op-
geslagen in ons bindweefsel 
 

Energy Skin Care 
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Meridiaandiagnostiek 

 

 

Energetische analyse 

De behandeling wordt gestart met een meting op 
vingers en tenen, dit neemt slechts enkele minu-
ten in beslag. Er is geen sprake van straling of 
pijn.  

Hierbij wordt de energie gemeten in de meridia-
nen en wordt zichtbaar waar energie tekort of te 
veel is en of er sprake is van een blokkade. 

Tevens wordt het persoonlijke element berekend 
(water, hout, aarde, vuur, metaal).  

De behandeling wordt ingesteld op het persoon-
lijke element en de zwakste meridiaan van dat 
moment.  

Het i-Health systeem controleert tijdens de be-
handelingen de voortgang en het energieverloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidatie 
Verankering van de verandering 

 

 

 

Het zelfbeeld 

De mens heeft een bepaald inzicht over hoe hij 
zichzelf ziet, beleeft en ervaart. Hij zal zijn den-
ken, voelen en handelen daarnaar richten.  

Een negatief zelfbeeld wordt gevormd wanneer 
onze eigenwaarde is aangetast en beïnvloed ons 
leven in zeer grote mate.  

Tijdens een Energy Skin behandeling wordt veel 
in beweging gebracht en in werking gezet ter on-
dersteuning van het zelfgenezend vermogen van 
het lichaam. Ook emoties die het verschil kunnen 
maken tussen een positief of negatief zelfbeeld.  

Om er zeker van te zijn, dat de op gang gebrach-
te opbouw- en regeneratieprocessen ook een po-
sitief effect zullen hebben op het zelfbeeld, is 
het belangrijk om een mentale switch te kunnen 
maken naar een positief uiterlijk. 

Om van een blijvend resultaat verzekerd te zijn, 
worden alle op gang gebrachte veranderingspro-
cessen mentaal verankerd.  

Dit wordt bewerkstelligd door de unieke mag-
neetgolffrequenties die door persoonlijke meet-
resultaten bepaald worden. 

Het denkvermogen wordt gestimuleerd om het 
gewenste resultaat te behouden! 

Vacuümtechnieken 
 

 

Stimulatie door vacuümzuiggolfmassage  

wordt toegepast op de buik en op andere pro-
bleemgebieden.  

De behandeling maakt gebruik van vacuüm om 
overtollige vloeistoffen en toxines af te voeren, 
de circulatie van bloed en lymfe te stimuleren, 
zuurstof en voedingsstoffen aan te voeren en on-
derhuidse verklevingen en verhardingen op te 
heffen. Het zet het overtollige lichaamsvet om in 
energie. 

Het is tevens een uitstekend instrument om na 
gewichtsverlies de huid lokaal te verstevigen, bij-
voorbeeld onder de armen, de nek en niet verge-
ten bij mannen de bekende "love handles"!  

 

 

Werking  
Een moderne vacuümcompressor creëert een pul-
serende, nauwkeurig instelbare onderdruk in gla-
zen koppen, welke op specifieke reflexzones van 
de huid worden geplaatst. Huid en onderhuids 
bindweefsel onder de koppen worden gedeeltelijk 
de glazen koppen ingezogen.  

Dit “cupping” geeft een aangenaam gevoel op de 
huid en heeft een regulerend en kalmerend ef-
fect op het autonome zenuwstelsel.  

Afhankelijk van de zuigkracht en de pulsatie vindt 
achtereenvolgens bindweefselmassage of lymf-
drainage plaats.  

 

Energetische middelen 

De vacuümbehandelingen worden ondersteund 
met synergieën van persoonlijke elementgerichte 
etherische oliën, welke tevens zijn gebaseerd op 
de energetische toestand van het moment. Dit 
ondersteunt de werking van de cupping optimaal. 

 

LED Photo modulation 
Doorbloeding en lymfestimulatie  

 

 

 

De oerkracht van kleuren 

Lichtsterkte, lichtkwaliteit en kleuren beïnvloe-
den via de ogen en de huid de groei, vitaliteit, 
incasserings- en aanpassingsvermogen, weer-
stand, stemming, slaap/waakritme en bioritme.  
Van oudsher is bekend dat iedere kleur een speci-
fieke energie afgeeft die elk zijn eigen effect 
heeft op lichaamszones en lichaamsfuncties. 

 

LED fotomodulatie 

Stimulatie van de celstofwisseling, herstel en re-
generatie van de huid en het onderhuids bind-
weefsel wordt gerealiseerd door LED fotomodula-
tie. Dit verbetert het cellulaire metabolisme en 
bevordert de productie van collageen wat resul-
teert in snellere reparatie en aanvulling van be-
schadigde huidcellen. LED fotomodulatie is snel, 
pijnloos en eenvoudig toe te passen, is niet inva-
sief en is geschikt voor iedere leeftijd. 

 

De therapeutische waarde van gemoduleerde 
kleuren is ruimschoots wetenschappelijk aange-
toond. Ruimtestudies van het NASA program-
ma hebben bewezen dat LED Photo modulation 
wonden geneest en de groei van het huidweefsel 
bevordert. 

 

Speciaal voor de huid 

De toepassing van licht en kleuren op de huid is 
een natuurlijk proces wat eenzelfde reactie als 
zonlicht geeft. In tegenstelling tot zonlicht wordt 
in het i-Health programma het LED-licht toege-
bracht in specifieke golflengten, de Raymedies®. 
Dit zijn kleurpatronen die een voorspelbare wer-
king hebben op het te behandelen gebied.  

De behandelcyclus omvat ook een 
verankering van het positieve 
gevoel over het uiterlijk 
 

LED Photo modulation is snel, 
pijnloos en veilig 
 

Vacuümstimulatie om de huid lo-
kaal te verstevigen 
 

i-Health® maakt blokkades en 
herstelvermogen zichtbaar 
 

Energy Skin Care 

http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2003/03-199.html
http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2003/03-199.html
http://www.i-healthonline.nl/pages/therapie/P%20raymedies.html
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Bindweefselregulatie 
Revitalisatie & regeneratie 

 

 

 

Bindweefsel 

De conditie en daarmee het aanpassingsvermogen 
van het bindweefsel, heeft grote invloed op de 
biologische leeftijd.  

Onze bindweefselregeneratie gebeurt vooral door 
natuurlijke drainage van de onderhuidse weefsel 
en de lymfcirculatie met microstroom. Dit geeft 
tevens een krachtige stimulans voor de aanmaak 
van fibroblasten, die verantwoordelijk zijn voor 
huidvernieuwing.  

 

Speciale techniek  

Kunstmatige intelligentie, microstroom en bio-
feedback worden toegepast om het energieniveau 
van het lichaam te meten. Dit niet alleen voor 
maar ook tijdens de behandeling! Het wisselend 
meten en analyseren gebeurt continu waardoor 
de energetisering van de cel steeds wordt aange-
past aan de behoefte. Hierdoor wordt de cel in 
staat gesteld het vet te om te zetten in energie, 
afval te verwerken en te ontgiften. 

 

Elektronische middelen 

Hoge effectiviteit bereiken we door gebruik te 
maken van de gepatenteerde techniek van spe-
ciale frequenties die Raymedies® worden ge-
noemd. De keuze van de Raymedies wordt be-
paald bij de analyse van de cliënt. 

Bindweefsel regeneratie is verder een effectieve 
behandeling voor bovenmatige locale vetophoping 
rond het lichaam. Het bevordert de overdracht 
van vet uit de vetcellen zodat het kan worden 
verbrand. 

De huid en het onderliggende weefsel worden ook 
gestabiliseerd en brengt de oudere vormen weer 
terug. Met het “Energy Skin Care” systeem kunt u 
vele centimeters van die hardnekkige gebieden 
kwijtraken zonder toevlucht te nemen tot specia-
le voedingspatronen, moeizame trainingsregimes 
of het mes van de chirurg!  

 Resultaat 
Natuurlijk, daardoor langer werkzaam 

 

 

 

Direct resultaat 

Het resultaat is kort na de behandeling zichtbaar en 
voelbaar. De huid is vitaler en gaat stralen. Nog 
duidelijker wordt het effect in de dagen na de be-
handeling. 

Optimaal resultaat en een lange en diepe nawerking 
wordt het best ervaren door een reeks van vier tot 
zes behandelingen. 

De huid raakt als herboren en men ervaart een 
diepgaand gevoel van welbevinden door de vitalise-
rende werking van de behandeling in het gehele li-
chaam. 

Het overall resultaat is niet alleen een verjongde, 
strakkere huid, maar ook een toename van vitali-
teit.  

 

Langdurige werking 
De langdurige werking van een “Energy Skin Care” 
behandeling is het resultaat van het weer op gang 
brengen van de inwendige doorbloeding en lymfe-
werking waardoor in de huid een herstelproces op 
gang komt. 

Als men gezond leeft en eet en de juiste bescher-
mende maatregelen neemt tegen omgevingsinvloe-
den, kan het lange tijd duren alvorens weer huid-
veroudering zichtbaar is.  
 

 

Natuurlijk huidherstel 
Er is slechts één manier om een verbeterde en 
strakkere huid terug te krijgen en deze ook te be-
houden: de opgeslagen afvalstoffen in het lichaam 
uitscheiden via de natuurlijke weg. 

Vanuit de Oosterse geneeskunde en geavanceerde 
energieanalyse heeft i-Health een methode ont-
wikkeld om af te rekenen met zowel de algemene 
als de lokale opslag van afvalstoffen. Als we de 
huid weer zoveel mogelijk naar de oorspronkelij-
ke staat weten terug te brengen, zal het resultaat 
beter en langduriger zijn omdat we de natuur een 
handje helpen. 

I-Health gaat er van uit dat het enige wat kan 
zorgen dat het lichaam vocht en afvalproducten 
laat gaan het optimaal functioneren van cellen en 
bindweefsel is. Hiertoe zijn methoden nodig om 
de circulatie weer op gang te brengen en daar-
mee de afvalproducten te kunnen afvoeren via 
het lymfestelsel. 

i-Health heeft de methode om dit te bereiken ge-
ïntegreerd in een geavanceerd huidtherapiesys-
teem. Het systeem bestaat uit 5 behandelingsfa-
sen: 

- i-Health TCM analyse, individuele energetische 
status, conditie, blokkades 

- Bindweefsel (Matrix) regulatie, losmaken van 
lokale toxines, vet- en zuurophopingen op spe-
cifieke reflexzones van de rug 

- (Gezichts)-revitalisatie, behandeling van speci-
fieke gezichtszones met zuiggolfmassage, mi-
crostromen en kleurtherapie  

- Eliminatie, specifieke behandeling van ontgif-
tende buikzones 

- Consolidatie, mentale verankering van het be-
handelresultaat 

 

 

 

 
 

  

Men ziet er niet alleen beter uit, 
maar voelt zich ook fitter 

 

Door bindweefselregulatie wor-
den cellen geactiveerd om vet om 
te zetten in energie 
 

i-LIGHT behandelt: 

 chronische & acute pijn 
 littekens 
 doorbloedingsstoornissen 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 

Core Belief,  

geavanceerde traumaverwerking 

Energy Skin Care 

http://www.i-healthonline.nl/pages/therapie/P%20raymedies.html
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