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EAV

In de elektro-acupunctuur volgens 
Dr. R. Voll (EAV) worden de acupunc-
tuurpunten aan de handen en voeten 
gemeten. Wanneer er sprake is van 
een ontsteking, irritatie of ziekte ver-
andert de meetwaarde. EAV meet de 
afwijking en geeft aan waar deze zich 
bevindt.

Het meetinstrument van Voll werkt 
door middel van zeer lage gelijkstroom. 
Deze stroom gaat via een zilveren 
handelektrode door het lichaam. Door 
een puntelektrode die in contact staat 
met het acupunctuurpunt worden de 
metingen gedaan.

Wanneer je gezond bent, ligt de 
meetwaarde in het algemeen zo rond 
de 40/50. Meetwaarden onder de 40 
geven aan dat er een verminderde 
werking is aan één van de organen. 
Bij meetwaarden boven de 70 is kan 
er sprake zijn van een ontsteking.

Met EAV kan gezocht worden naar 
passende homeopathische en of  
orthomoleculaire middelen ter behan-
deling van de aandoening.

Polyenergetica

“De resultaten zijn vrijwel  
direct merkbaar en worden 
na de behandeling alleen 
maar sterker.”

WWW.CURAVITALIS.NL

Polyenergetische therapie is een  
zelfstandige en volledige therapie-
vorm, en is een bundeling van resul-
taatgevende technieken en disciplines 
uit verschillende therapeutische en 
psychologische benaderingen en 
werkwijzen. 

Er wordt gebruik gemaakt van aspec-
ten van psychotherapie, hypnothera-
pie, NLP, energiewerk, kunstzinnige 
therapie, regressie en reincarnatie-
therapie, spiritueel responstherapie, 
communicatieve therapie, silva mind 
control, enz.

Polyenergetische therapie werkt met 
de dieperliggende oorzaak achter 
het probleem, het ondersteunt de 
cliënt om de boodschap achter het 
probleem te ontdekken zodat je aan 
de kern daarvan kunt werken en de 
klacht (signaal) niet meer nodig is.
De cliënt is de regisseur van zijn of 
haar eigen leven en de expert die 
alle kennis over zichzelf in huis heeft. 
Polyenergetische therapie brengt deze 
innerlijke wijsheid en kracht aan het 
licht zodat het zelfhelend vermogen 
geactiveerd wordt en de cliënt de 
blokkade(s) los kan laten.



Homeopathie
Het doel van Homeopathie is het  
bevorderen van het algemeen  
welbevinden door de eigen natuurlij-
ke geneeskracht van het lichaam te 
versterken. Homeopathische middelen 
zijn van natuurlijke aard: de planten, 
dieren en mineralen. Deze stimuleren 
het eigen lichaam om de genezing in 
werking te zetten. 

In de Homoeopathie geldt het principe 
van gelijksoortigheid. De klachten die 
u heeft worden iets sterker terug gege-
ven door korrels of druppels, waardoor 
de oorspronkelijke klachten geleidelijk, 
duurzaam en zonder bijwerkingen 
verdwijnen. In de Homeopathie wordt 
op een holistische wijze behandeld dit 
in tegenstelling tot regulier. Er wor-
den verbanden gelegd tussen o.a. de 
klachten, de ontstaansgeschiedenis en 
de psyche. Hierdoor is de behandeling 
zeer effectief. 

Cura Vitalis heeft zich gespecialiseerd  
in psychiatrische problematiek,  
complexe problematiek, detox en 
ontwikkelingsproblematiek.  
U kunt met al uw klachten terecht, van 
verkoudheid tot vermoeidheid en van 
stress tot chronische ziekte.

Dr. Hahnemann, 
grondlegger van de Homeopathie
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Orthomoleculair
De orthomoleculaire geneeskunde  
probeert het lichaam te voorzien van:

de optimale hoeveelheid van 
natuurlijke stoffen.
voldoende vitaminen, mineralen 
en spoorelementen
bescherming tegen afvalstoffen,  
toxines, enz.

Er is sprake van een zogenaamde  
biochemische individualiteit, ieder mens 
verschilt en er is een verschil tussen 
inname en opname van voedingsstof-
fen. Ook de reactie op voedingstoffen 
van andere externe factoren op het 
lichaam spelen een belangrijke rol. 
Een orthomoleculair specialist bepaalt 
hoe het is gesteld met de opname van 
diverse voedingsstoffen zoals: vetten, 
eiwitten, suikers, mineralen, vitaminen 
en aminozuren. Op basis hiervan kan 
een gericht voedingsadvies en  
eventueel een suppletie advies gegeven 
worden

De voedingssupplementen die worden 
voorgeschreven zijn zeer specialistisch 
van aard, wetenschappelijk onder-
bouwd en gericht op specifieke functies 
of organen van het lichaam. Deze 
middelen worden vaak tijdelijk 
ingezet om het lichaam te 
ondersteunen en te  
stimuleren om zelfstandig te 
functioneren.

Eigen merk Cura Vitalis:
Magnesium Complex 750 mg

Bioresonantie
De laatste jaren is  de behandeling met Bioresonantie 
steeds populairder geworden. De voordelen van het  
werken met Bioresonantie zijn zwaarwegend gebleken  
en voornamelijk in het voordeel van de client te werken.

De Trikombin is ontwikkeld door Alan E. Baklayan. Het is 
een grote sprong voorwaarts op het gebied van bioreso-
nantie. Het lichaam en de meridianen, evenals de chak-
ras zijn precies zo opgebouwd als (muziek) octaven. De 
gegevens voor de programma’s zijn niet zomaar gevon-
den, maar wiskundig berekend, ze zijn wetenschappelijk 
traceerbaar en controleerbaar.

Dit betekent ook alle emotionele, psychosomatische 
en mentale structuren.

Acupunctuur 

Acupunctuur zonder naalden is een nieuwe en  
revolutionaire methode in de complementaire zorg

In tegenstelling tot de klassieke acupunctuur blijkt dat de 
werking van de Trikombin acupunctuurbehandeling vele 
malen sterker en sneller is.

Geen pijnlijke naalden in het lichaam, geen angstige zorg 
voor de pijn, slechts een elektrode moet worden vastge-
houden en de stroomstootjes worden niet gevoeld.


