De holopathie is een modern, in Oostenrijk ontwikkeld
professioneel systeem voor
holistische behandeling van acute en chronische
aandoeningen, pijnsyndromen en
algemene gezondheidsklachten.
De term 'holopathie' is voor het eerst gebruikt door zijn
uitvinder, de oostenrijkse
arts Christian Steiner, en staat voor het therapiedoel de
gehele mens te
behandelen (holos=geheel). Holopathie combineert de
bewezen principes van de
acupunctuur, de TCM en de
homeopathie met moderne
computertechnologie tot
een compleet nieuwe synthese, met
als resultaat: zeer effectieve,
oorzaakgerichte
energetische therapieën, die in vele
gevallen ook dan nog werkzaam zijn
waar
andere behandelingsmodaliteiten
faalden. De behandeling is op maat
gesneden
voor de individuele patiënt en kent
nauwelijks bijwerkingen.
Holopathie is een complementair
geneeskundige methode. En hoewel deze zich als
zodanig heeft bewezen in meer dan duizenden gevallen is
ze (nog) niet door de
reguliere geneeskunde erkend - zoals dat overigens ook
geldt voor de meeste
andere alternatieve geneeswijzen.
Holopathie behandelt de gehele mens
Naast de organen test en behandelt de holopathie als een
van de
eerste systemen in de energetische geneeskunde ook
reaktieblokkades
in het vegetatieve en centrale zenuwstelsel systematisch en
routinematig. Daardoor wordt de zelfregulatie van het
lichaam
essentieel geactiveerd en worden de energetische
omstandigheden

voor de genezing van de organen gecreëerd. De holopathie
behandelt
daarom de hele mens, niet slechts de symptomen of de
individuele
organen.
De holopathie werkt met de QuintStation , een nieuw
elektronisch
diagnose- en therapieapparaat in combinatie met de
modernste
computertechniek.

Reaktivering van het energiesystems - een belangrijke
voorwaarde voor
blijvende orgaanherstel
Alle biologische processen in het lichaam worden bestuurd
door de hogergelegen
energie van de (acupunctuur)meridianen en het
zenuwstelsel. Onze tegenwoordige
levenswijze kan deze natuurlijke regulatie in belangrijke
mate storen - door
inwendige en uitwendige stress, overbelasting,
gedenatureerde voeding,
elektrosmog, milieuvergiften. Het lichaam reageert daarop
met een permanente
chronische stressreactie. Deze aanhoudende stress kan
uiteindelijke
funktieverstoringen van het immuunsysteem veroorzaken,
met als mogelijke
gevolgen een breed spektrum aan gezondheidsklachten,
uitputting, allergieën en
chronische aandoeningen.
In zulke gevallen helpt het maar weinig slechts de
individuele symptomen te
behandelen. Belangrijker is het om het regulatiesysteem
te activeren en organen
en bindweefsels te ontgiften. Precies dat is het doel van
de holopathie.

Energetische geneeskunde = genezing door informatie
De acupunctuurmeridianen en alle lichaamssystemen die
door hen beïnvloed
worden - zenuwen, bindweesfels, organen - kunnen door
juist gedoseerde
informatiesignalen gunstig worden beïnvloed. Zulke
signalen zijn bijvoorbeeld
trillingsspectra van bepaalde substanties,
sporenelementen, plantenextracten en homeopatica.
Deze bevinding is niet nieuw; al eeuwen wordt dit
principe met succes toegepast in
bewezen behandelmethoden als de acupunctuur, homeopathie
en fytotherapie.
Ook de holopathie bouwt op dit fundament, echter met een
nieuwe methodische aanpak
en met hulp van de modernste electronica en
computertechniek. Hierdoor kunnen
steeds precies die trillingsspectra gevonden worden die
voor de individuele patiënt
en de bepaalde behandelingssituatie het beste werken. Het
therapiesysteem zal de
door de computer bepaalde informatiesignalen in een exact
berekende dosering
aan het lichaam overdragen en bereikt hiermee een
grondige ontgifting van
organen en bindweefsel en een activering van het
lichaamseigen regulatiesysteem.
De therapie: systematische ontgifting en ontstressing
reaktiveren uw
zelfgenezingskrachten
Een Holopathiebehandeling bestaat uit 2 stappen:
voor het stellen van de diagnose meet de therapeut met
behulp van de
computer de belastingen en blokades in uw energiesysteem
in de behandeling ontvangt u gericht de voor u optimale
homeopatische
frequentiespectra als genezingssignaal
Het computersysteem bij de QuintStation heeft de
elektromagnetische
„vingerafdrukken” van alle in de praktijk relevante
milieubelastingen opgeslagen.
Tijdens het testen krijgt u de door de therapeut gekozen
testsubstanties via de
magneetkoppen van de QuintStation als elektromagnetische
trillingsspectra

toegediend. Uw lichaam reageert op deze test
ogenblikkelijk en op een
karakteristieke wijze, afhankelijk van het feit of de
testsubstantie een belasting
voor uw lichaam is of niet. De behandelaar kan uit deze
reactie aflezen welke van
de geteste belastingen bij u een rol spelen.
De test kan echter nog meer:
de behandelaar kan hiermee niet alleen
de belastingen vaststellen, maar ook
uitvinden welke sporenelementen,
homeopathica, fytotherapeutice en
voedingssupplementen u nodig heeft
om deze belastingen te behandelen.
Het testen vindt plaats op bepaalde
acupunctuurpunten op de hand en is
volkomen pijnloos.

Na de testfase krijgt u een voor u specifieke
energetische therapie op maat in de
vorm van een voor u optimale combinatie van o.a.
sporenelementen, homeopatica,
fytotherapeutica en Bachbloesems. De computer ondersteunt
de behandelaar bij de
interpretatie van de testresultaten en genereert alle
benodigde frequentiespectra.
Deze frequenties worden via een pulserend magneetveld
toegediend - individueel
samengesteld en gedoseerd. Tijdens de behandeling zit u
ontspannen tussen de
magneetkoppen van de QuintStation en laat het magneetveld
met de
homeopatische trillingen op u inwerken. Dit zorgt voor
het opheffen van de
gevonden blokkades van uw energetisch systeem, stimuleert
de ontgifting van het
lichaam en stimuleert de zelfhelende klachten
Een eigenaardig energetisch diagnosesysteem...
De volgende oorzaken kunnen als stressveroorzakers in het
organisme gevonden
en gericht energetisch behandeld worden:

belasting door chemicaliën, allergieën: Is er sprake van
een belasting
met zware metalen (bijv.lood, cadmium)? Belastingen door
andere
chemicaliën (formaldehyde, oplosmiddelen, pesticiden,
etc.)? Is er sprake
van voedingsmiddelen intoleraties (melk, varkensvlees,
tarwe, gist,
toevoegingen, etc.)? Verzuring? Schimmels? Allergieën:
pollen, huisdieren,
stof, schimmels, etc? Electrosmog? Is de slaapplaatst
belast?
gebitshaarden en -materialen: Bestaan er haarden in het
kaakbot?
Bestaat er een intolerantie voor vulmateriaal (amalgaam)
of kronen?
organen: Zijn chronische ontstekingen, degeneratieve
afwijkingen of
belastingen van de stofwisseling aantoonbaar?
Autoimmuunziekten?
Tumorrisico?
bindweefsel, skelet, spierweefsel, bloed: Zijn er milieuof
stofwisselingstoxinen opgeslagen? Hoe is de reactie
daarop? Bestaan er
acute of chronische ontstekingshaarden? Overbelastingen?
zenuwstelsel: welke stressreacties werden door emotionele
invloeden of
externe overbelasting veroorzaakt? Welke
ontgiftingsmogelijkheden werden
daardoor geblokkeerd? Welke effecten heeft dat op het
lichaam gehad?
Met alle vastgestelde oorzaken wordt tijdens de
behandeling gericht en individueel
rekening gehouden.
Let wel: Bij de diagnostische methode van de holopathie
gaat het om een
energetische diagnose. Deze legt de reacties van het
energiesysteem van het
lichaam op de bovengenoemde factoren bloot. De resultaten
zullen niet altijd
overeenkomen met klinische diagnosen. Ze kunnen echter
vaak waardevolle
aanwijzingen in die richting geven - zeker in een
vroegtijdig stadium wanneer er
nog geen klinisch vaststelbare symptomen zijn opgetreden.
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De behandeling helpt het lichaam de gevonden belastingen
met toxinen en
allergenen beter te verwerken en ze kwijt te raken. Maar
ook de hoger gelegen
oorzaken van organische functiestoringen - namelijk
chronische stress en
verstoring van neurologische reactiepatronen - worden
door de behandeling
opgeheven. Deze beide effecten zijn belangrijke
voorwaarden voor het reactiveren
van de lichaamseigen afweer en het
zelfgenezingspotentieel.
Verloop van een behandeling
Eén therapiezitting duurt meestal tussen de 20 minuten en
een uur. Hoe vaak de
behandeling herhaald moet worden is individueel
verschillend en hangt uiteraard
van de aard van de klachten en het ziektebeeld af.
Meestal is binnen 3 tot 10
zittingen een merkbare verbetering van het welbevinden
waar te nemen. In
sommige gevallen kunnen echter verdere behandelingen
nodig zijn.
Als aanvulling op de behandeling in de
praktijk zal de behandelaar vaak
sporenelementen, homeopatica, kruidenthee
of voedingssupplementen adviseren.
Dezeworden voor iedere patiënt individueel
uitgetest en vormen daarom een ideale en
effectversterkende toevoeging.
Therapiewerking door ontgifting en regeneratie van het
energiesysteem
De therapie tussen de beide magneetkoppen van de
QuintStation is aangenaam en

ontspannend. Ze optimaliseert het energiesysteem van het
lichaam en versterkt
het immuunsysteem en het zelfhelend vermogen. De
patiënten voelen zich vitaler,
actiever en energieker - vaak al na de eerste
therapiezitting. De belastbaarheid,
stressbestendigheid en het prestatievermogen in het
dagelijks leven nemen toe.
Pijnen en (andere) ziektesymptomen verminderen meestal
reeds na de eerste behandeling.
Door de behandeling worden in het weefsel opgeslagen
gifstoffen uitgescheiden.
Deze komen eerst in de bloedbaan terecht en zouden zo tot
beginverergering
kunnen leiden. Typische aanwijzingen daarvoor zijn
hoofdpijn, vermoeidheid en
tijdelijke verergeringen van bestaande klachten. Dit zijn
tekenen dat de therapie
aanslaat en geen reden tot zorg. (Maar bel uw behandelaar
als u hierover toch
onzeker bent).
Aanvullende maatregelen
Ter versterking en voor het aanhouden van het
stabiliseren van het
energiesysteem door de behandeling kunnen verschillende
aanvullende
hulpmiddelen worden toegepast - vaak in combinatie. Uw
behandelaar informeert u nader.
Voedingssupplementen, vitaminen, aminozuren und
natuurgeneeskundige
preparaten: uw behandelaar kan met de QuintStation
uittesten welke voor uhet beste werken en ze u
voorschrijven.
QuintChip: een verguld medaillon van magnetiseerbaar
materiaal dat met zijn
magneetveld continu energetische informatie aan het
lichaam afgeeft. De QuintChip wordt aan een ketting om de
hals gedragen of op een specifiek acupunctuurpunt
geplakt. De QuintChip kan in princiepe oneindig vaak
worden herladen en behoud na een bespelen door uw
behandelaar
gedurende ca. 3 weken zijn werkzaamheid.
QuintBox: een klein, batterij-gevoed electronisch
apparaatje dat eenvoudig in
de broekzak of aan een broekriem te dragen is. De
Quintbox wekt een

comtinu electromagnetische veld op met daarin uw
individuele therapieinformatie.
De QuintBox en QuintChip worden door uw behandelaar
specifiek voor u geprogrammeerd. Tijdens elk consult past
uw behandelaar de programmering aan aan de voor dat
moment gewenste therapiedoelen. Ze kunnen beide naar
believen en onbeperkt geherprogrammeerd worden.
Toepassingsmogelijkheden
De holopathie werkt met lichaamseigen regulatievermogens.
Daarom is de
holopathie vooral dan zinvol wanneer er nog geen
onomkeerbare beschadiging van
weefsels (en organen) is opgetreden. In die gevallen kan
de holopathie weliswaar
niet meer genezen, maar desondanks toch klachten
verminderen en bijdragen aan
een betere levenskwaliteit. Op de volgende terreinen
werden met de holopathie - vaak ook als aanvulling op de
reguliere behandeling - indrukwekkende resultaten
bereikt:
chronisch-degenerative aandoeningen, autoimmuunziekten,
aanvullende
therapie bij tumoren verminderde weerstand, chronische
infecties
acute en chronische pijnen en ontstekingen vermoeidheid,
uitputting,
slapeloosheid, depressie, migraine, psychosomatische
klachten allergieën, chemicalieënsensibiliteit,
electrosensibiliteit, eczeem, neurodermitis,
milieubelastingenhormonale klachten, overgangsklachten,
premenstrueel syndroom
ouderdomsklachten
kindergeneeskunden: groeistoornissen, gedragsproblemen
tandheelkunde: testen van tandheelkundige materialen op
tolerantie, haardenopsporing, haardensanering,
amalgaamuitleiding klachten van de wervelkolom,
rugklachten, gewrichtspijn, arthrose kneuzingen,
blessures, botbreuken
sportgeneeskunde, wedstrijdvoorbereiding
Ondanks zijn werkzaamheid is de holopathie een milde
methode. De toegepaste magnetische
velden zijn in
vergelijking met de ons omringende technisch opgewekte
velden van gering
intensiteit. Risico's en nevenwerkingen zijn niet bekend.
De holopathie is daarom ook voor kinderen bijzonder
geschikt.

Let wel: Zoals alle geneeskundige therapieën kan ook de
holopathie niet altijd en bij iedereen succesvol zijn.
Als een behandeling niet het gewenste effect heeft is een
verdergaande medische diagnose en behandeling
noodzakelijk.
Laat u door een holopathisch werkende behandelaar
adviseren of een holopathische behandeling voor uw
specifieke gezondheidsprobleem zinvol kan zijn.

