Nieuw L.I.F.E.
Systeem
3e Generatie

De Behandeling
De behandeling is volkomen pijnvrij en ontspannend.
Over verschillende lichaamselektroden, die eenvoudig
aangelegd worden, kunnen nu elektromagnetische
trillingen betrouwbaar gemeten worden.
De grote meting duurt ongeveer 7 tot 8 minuten met de
huidige computers. Na de meting zal de arts/therapeut
de uitkomst analyseren. In samenspraak met de patiënt
wordt een plan van aanpak besproken.
Het systeem heeft een reeks aan therapie mogelijkheden
waaruit de arts/therapeut een keuze kan maken. Als er
b.v. voor een meridiaan behandeling wordt gekozen,
worden de harmonische elektromagnetische trillingen
gegeven aan het lichaam d.m.v. het L.I.F.E.-systeem.
Het gevolg hiervan is een duidelijke versterking van het
immuunsysteem en de zelfheling kracht.
Effectief behandelingssucces
Dagelijks ervaren patiënten, die door dit systeem
behandeld worden, sterke verbeteringen van hun
klachten tot dikwijls verbluffende resultaten.
Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar de resultaten
zijn daar. Het beste bewijs is om het zelf te ondergaan
en te voelen en wat het met jou doet
In Nederland werken er ongeveer een vijftigtal
therapeuten met dit systeem. Wereldwijd ongeveer 3500
artsen en therapeuten.
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Allergieën
Homeopathie
Acupunctuur
Emotionele situaties
Organen
Virussen en Bacteriën
Ziekteprocessen
Hart en circulatie
Ayurveda
Bloesemremedies
Chakra`s
Edelstenen
Import en Exportmogelijkheden
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L.I.F.E. is een afkorting van Living Information Forms Energy.
Het systeem in de USA ontwikkeld en is vanaf 2002 op de
markt. Grace Gao is de CEO en tevens eigenaresse van het
L.I.F.E-systeem
Het is een geavanceerd elektrofysiologisch systeem uitgerust
met een frequentiegenerator en een geavanceerde analyse
software. Het is een bioresonanz en biofeedback apparaat
tegelijk.
Het L.I.F.E.-systeem meet en behandeld en is een
betrouwbaar en degelijk systeem. Er zijn wereldwijd rond de
3500 gebruikers die dit systeem gebruiken in hun praktijken.

Het grondprincipe is dat er fysieke en geestelijke
trillingsfrequenties worden gemeten. Elke cel, ongeacht of het
een bloed-, bot-, lever- of ander celstructuur is, zend een
bepaalde frequentie uit. Dit noemen we lichaamseigen
resonantie.
Cellen staan in verbinding met elkaar d.m.v. individuele
harmonische trillingen. Met elkaar vormen ze het totale
harmonische frequentiespectrum. Dit fenomeen geldt voor
alles wat zich op de aarde bevindt.

Door de jaren heen zijn er zowel software- en hardware matig
veranderingen doorgevoerd om dit systeem naar een hoger
plan te brengen.

Het harmonische frequentiespectrum kan verstoord worden
door ziekmakende frequenties, zodat er een disharmonie
ontstaat in het gezonde frequentiespectrum. Het kan
uitgelokt worden door een agressieve bacterie, virus of
andere oorzaken.

We zijn nu belandt bij de 3e generatie met wat veranderingen
onder de motorkap. Ook de software is wat veranderd en
gekoppeld aan de BodyBalancer die voorheen een
alleenstaand software was.

Meer dan 50 jaar onderzoek naar gezonde en ziek makende
frequenties heeft ertoe geleidt dat we met bioresonanz en
biofeedback systemen de zelfhelende kracht van de cellen in
het lichaam positief kunnen beïnvloeden.

Het systeem bestaat uit een interface ofwel de “L.I.F.E. box”,
waaraan een hoofdband met 8 elektroden en 4
lichaamselektroden verbonden zijn. Verder is het uitgerust
met software die een beeld geeft van wat er gemeten is en
tevens een advies geeft welke therapie gegeven kan worden.

Wetenschappelijk onderzoekers als Tesla, Dr. Rife, Dr. Hilda
Clark, Dr. Morell, Ing. Rasche hebben het werk voor
artsen/therapeuten en patiënten inzichtelijk gemaakt om met
fijne energieën te kunnen en mogen werken.

De meeting wordt uitgevoerd met zeer lage wisselstroom. Dit
zorgt ervoor dat er op verschillende niveaus in het lichaam
gemeten kan worden.
De meetwaarde kan fluctueren tussen 1Hz tot 5 MHz
In de hoofdband bevinden zich 4 kleuren LED’s, ter
ondersteuning
van
de
kleurentherapie.
In
de

Het L.I.F.E.-systeem is uitgerust met meer dan 7000
frequenties. Bevinden zich storende frequenties in het
lichaam, dan wordt dit via de grote meeting gemeld. Dit
gebeurt via de software die bij het systeem hoort. Na de
interpretatie van de arts/therapeut kan er een keuze gemaakt
worden uit de vele therapieën die zich in het systeem
aanwezig zijn.

Er kunnen nu juiste frequenties teruggeven worden aan het
lichaam zodat de eigen zelfheling kracht van de cellen wordt
gestimuleerd. Het systeem is een hoogwaardig en pijnloos
instrument, die in de holistische benadering van genezing zijn
weerga niet kent. De mix van magnetisme gekoppeld aan
frequenties is eigenlijk de bron van het leven. Als dit
teruggeven wordt op de juiste frequentie zal dat
geaccepteerd worden door de cellen die zich in disharmonie
bevinden. Zo ontstaan er weer de natuurlijke harmonische
frequenties.
In principe kan met het L.I.F.E.-systeem zowel mens als dier
behandeld worden.
In het bijzonder bij langdurige chronische klachten of
patiënten die zich hopeloos voelen en uitbehandeld zijn kan
dit systeem een uitkomst zijn.
Hierbij horen:
✦

Allergieën

✦

Alle soorten pijnvormen

✦

Psychische toestanden

✦

Eczeem of ander huidklachten

✦

Niet aanwijsbare orgaanproblemen

✦

Chronische degeneratieve ziekten

✦

Maag- en darmklachten

✦

Gewrichtsklachten

✦

Vitaminen en mineralen tekorten

✦

etc.

