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EVEN VOORSTELLEN

HEALING Als het afweersysteem in de war is
BALANCE

GEZONDHEIDSCENTRUM
HAARLEM-NOORD

“Geen zalfjes, pillen,
pufjes of inentingen,
maar een prettige,
natuurlijke methode om
van diverse klachten
af te komen.”

Het aantal mensen met een allergie stijgt onrustbarend. Niezen, jeuk, tranende ogen, bulten, maag darmklachten, benauwdheid en gedragsproblemen zijn klachten die erop kunnen wijzen dat het afweersysteem in de war is.
Grote boosdoeners zijn pollen, huidschilfers
van katten, huisstofmijt en niet te vergeten
bepaalde voedingsmiddelen.
Gelukkig zijn er effectieve en natuurlijke manieren om van die klachten af te komen. En
niet alleen van allergieën, ook van vele andere, ook chronische gezondheidsklachten.

Annelies de Vreeze behandelt klachten van allerlei aard zoals de eerder genoemde allergieën, maar ook vermoeidheid, maagproblemen, candida (schimmels) en depressies. Annelies: “In mijn praktijk zie ik veel mensen die in het reguliere circuit niet verder geholpen kunnen worden. Men krijgt bij de zogeheten
vage klachten te horen dat de klacht ‘tussen de oren zit’. Veel mensen gaan dan
op zoek naar alternatieve behandelingen. Ik zat zelf enkele jaren geleden in de
lappenmand en dankzij bioresonantie verdwenen mijn klachten in relatief korte
tijd. Omdat ik zo enthousiast was over het resultaat besloot ik anderen te helpen
via deze natuurlijke en effectieve geneeswijze. Ik ben natuurgeneeskundige
opleidingen gaan volgen, toegespitst op bioresonantie therapie en NAET. Inmiddels heb ik met deze behandelingen jong en oud kunnen helpen.”
Wat is het BEST bioresonantie Systeem waar je mee werkt?
Annelies: “B.E.S.T. is een afkorting van Bio-Energetische-Stress–Test. Met een
modern bioresonantieapparaat meet ik via de handen de meridianen en krijg
ik een goed beeld van de conditie van het afweersysteem. Daardoor kan ik de
klachten behandelen. Want die ontstaan doordat het afweersysteem niet in balans is. Vanuit de biofysica is namelijk bekend dat elektromagnetische trillingen
alle chemische processen in het lichaam besturen. Het is dus belangrijk om
de energetische besturing van het lichaam in evenwicht en onder controle te
krijgen.
Met die wetenschap ontwikkelde de Duitse arts F. Morell de bioresonantie
therapie. Met behulp van een homeopathische vloeistof die op de persoon is
afgestemd, worden de energiebanen in evenwicht gebracht. Na gemiddeld drie
behandelingen krijgen alle delen van het lichaam weer voldoende energie om te
herstellen. Bij chronische klachten zijn vaak meer behandelingen nodig. Tijdens
een uitgebreide voedingsintolerantie- en allergietest wordt duidelijk welke voeding je gedurende 8 weken moet vermijden. Daardoor herstelt het lichaam zich en
leer je grip te krijgen om dat in stand te houden.”
Je behandelt ook met NAET, kun je uitleggen wat dat is?
Annelies: “NAET staat voor Nambudripad’s Allergie Eliminatie Technieken. Met
deze techniek verminderen of verdwijnen allergieën van allerlei aard. Dat gebeurt niet met zalfjes, pillen, pufjes of inentingen, maar met een zachte, natuurlijke methode. De overgevoeligheid wordt geëlimineerd door bepaalde punten
langs de ruggengraat te activeren/masseren.
Met bioresonantie kun je veel allergieën aanpakken, maar mensen die allergisch
zijn voor bepaalde voedingsmiddelen zoals lactose, gluten en suiker, hebben een
specifieke aanpak nodig. Na de NAET behandelingen kunnen die producten
veelal zonder problemen worden gegeten. Dat is toch pure winst!”
[Hoe deze techniek precies werkt kun je lezen op de website
www.nugezondheid.net]
Betaalt de verzekeraar?
Annelies de Vreeze is BATC zorgverlener en daardoor vergoeden de meeste aanvullende zorgverzekeraars de behandelingen. Vraag om een overzicht!
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ERVARINGEN VAN PATIËNTEN:

Hester (38) met maagklachten. Heeft sinds maanden
last van haar maag. Tijdens en na het eten. Ze moet ook
telkens boeren. Al na de eerste behandeling verminderen
de klachten en na de derde behandeling heeft zij nergens meer last van en kan zij alles weer eten.
Sjoerd (43) met kattenallergie. Na de eerste en tweede
behandeling bemerkt hij dat hij nu wisselend last heeft
van de allergie. Na de derde behandeling heeft hij geen
klachten meer.
Sharon (54) met voedingsallergie. Bij het eten van diverse voedingsmiddelen heeft zij last van jeuk en krijgt
ze bulten. Na de tweede behandeling is er na een korte
verergering een vermindering van haar klachten. Na de
vierde behandeling kan zijn de meeste voedingsmiddelen waar zij allergisch op reageerde weer eten.
Sophie (4) buikpijn en overgeven. Sophie geeft bijna
dagelijks over nadat zij bepaalde voeding heeft gegeten.
Ze heeft ook veel pijn in haar buik. Al na de eerste behandeling braakt ze niet meer en zijn de buikpijnklachten
minder. Na de derde behandeling zijn ook de buikpijnklachten geheel weg.
Sem (8) snel boos, woedeaanvallen, slaan en schoppen,
vooral in drukke omgeving. De voedingstest toont aan
dat Sem veel last heeft van schimmel en hij verdraagt
suiker niet goed. Een week na de eerste behandeling zijn
de boze buien aanzienlijk verminderd. Na vier maanden
is het een heel ander kind. Hij is toegankelijk, vrolijk en is
nog maar af en toe een beetje boos.
Mandy (22) chronische vermoeidheid. Door vermoeidheidsklachten kan zij al twee jaar niet (volledig) werken.
Vanaf de tweede behandeling komt haar energie terug.
Na de vijfde behandeling begint zij zich weer de oude te
voelen en werkt zij aan een volledige terugkeer op haar
werk.
Anouk (6) buik- en hoofdpijn. Al na de tweede behandeling heeft zij geen last meer van hoofdpijn en de buikpijn is dan al een stuk minder geworden.

Klachten
Het BEST Systeem en NAET kunnen effectief zijn bij de volgende klachten:
• Allergieën, voedingsintoleranties
(testen zonder krasjes)
• Chronische ziekten en infecties
• Darmklachten en buikpijn
• Hormonale storingen
• Moeheid en uitputting
• Artritis en fibromialgia
• De ziekte van Lyme
• Astma
• Hartklachten
• Candida en andere schimmelinfecties
• Hoofdpijn en migraine
• Slaapstoornissen, depressie,
stress en burn-out
• Gewrichtsklachten
• Huidziektes zoals eczeem,
chronische huiduitslag en psoriasis

MEER WETEN?
Kijk op www.nugezondheid.net
T. 06 16 610 276
E. annelies@de-vreeze.nl

