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Klassieke homeopathie – bioresonantie – orthomoleculaire geneeskunde en voedingsadvies 

ziekte opstellingen en systemisch coachen

Acute klachten, zoals:
• griep, koorts
•  ongevallen, wonden, kneuzing, sportletsel
• ontstekingen, pijn
•  klachten rond zwangerschap en bevalling
• rugklachten

Psychische klachten, zoals:
• verlegenheid
• depressies
• rusteloosheid
• angsten
• trauma’s

Chronische klachten zoals:
• hyperactiviteit (ADHD)
• hoofdpijn en migraine
• huidproblemen
• slapeloosheid
• terugkerende verkoudheden
•  allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts)

• astma
• menstruatiestoornissen
• vermoeidheid
• ziekte van Pfeiffer
• rugklachten
• maag-darmklachten

Voor behandeling van uw klacht maak ik gebruik 
van de behandelmethode die het best bij u past:

Klassieke homeopathie - bioresonantie - 
orthomoleculaire geneeskunde en 

voedingsadvies - ziekte opstellingen 
en systemisch coachen.
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Klassieke homeopathie
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze gebaseerd op de wet van gelijksoortigheid: Een stof 
(een mineraal, plant of dierlijk product)  dat bij een gezond mens bepaalde ziekteverschijnselen 
kan veroorzaken, heeft ook het vermogen om bij een ziek mens diezelfde klachten te genezen.  
Door middelen te verdunnen en te schudden blijven  schadelijke bijwerkingen achterwege en 

wordt de geneeskracht versterkt.   

Bioresonantie
In mijn praktijk maak ik gebruik van een bioresonantie apparaat om energetische metingen te 
doen.  Het  bio-magnetische trillingsbeeld van een ziek mens heeft disharmonische frequenties, 
veroorzaakt door bijvoorbeeld gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten, allergenen of slecht 
functionerende organen. Door deze te neutraliseren zal het hele lichaam beter funktioneren.

Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer
Bij orthomolecularie geneeskunde worden vitamines en mineralen ingezet ter genezing van  
bepaalde aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat vaak tekorten voorkomen, waardoor allerlei 
ziekten, van suikerziekte tot bloedarmoede en van ADHD tot depressie kunnen ontstaan.  
Daarbij geef ik in mijn praktijk advies over hoe voeding uw medicijn kan zijn, dieetadvies bij 

allergie, overgewicht, detox, kanker, etc.

Ziekteopstellingen en systemisch coachen
Chronische ziekten en langdurige symtomen kunnen verband houden met verborgen 
dynamieken in families. Veelal is de patient zich van deze verbanden niet bewust. Opstellingen 
zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna de patient in vele 
gevallen verlichting vindt in het omgaan met de ziekte. Tevens kunnen er verbeteringen 

optreden en ziekte kan soms zelfs geheel verdwijnen.

Kijk voor meer informatie over de verschillende behandelmethodes op de website 
www.ceciledebooij.nl
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