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Huidweerstandsmeting

Regulatiecapaciteit

Metabalans

De basis van de i-Health analyse is de meting van
de elektrische weerstandswaarden op begin- en
eind (acupunctuur)punten van de meridianen aan
handen en voeten.

Deze grafiek vergelijkt de regulatiecapaciteit van
de meridianen met de normwaarden. Men kan het
vergelijken met een koortsthermometer, maar
dan wel een die ook inzicht geeft in het afzonderlijke wel en wee van de belangrijkste lichaamsfuncties.

De energie metanalyse is één van de belangrijkste
evaluatieschermen. In één overzicht is de balans
tussen alle fysieke en psychologische evaluaties
zichtbaar. Deze grafiek is ook belangrijk om subjectieve begrippen als "goed gevoel" en "vitaliteit"
objectief te kunnen beoordelen.

5 Elementenanalyse

U test:
Inspanning versus ontspanning
Constitutie stress en burn-out
Emotioneel of rationeel gedreven
Niveau van vitaliteit en harmonie (mindfullness)

Therapiecontrole
De energie van de meridianen wordt eerst gemeten in de gecompenseerde of niet-belaste situatie
van het moment. Alle meridianen worden ieder
apart geanalyseerd en eventuele regulatieblokkades zijn direct zichtbaar.

Een overzicht waarbij de energieverhoudingen van
het lichaam in één oogopslag zichtbaar zijn

Homotoxineleer
Deze is ontwikkeld door de artsen en broers Reckeweg. Zij beschrijven in hun leer in feite de weg
van een chronische aandoening die een mens gaat
van gezond naar ziek en omgekeerd. i-Health
maakt dat zichtbaar.

Energieverdeling
Hier kan men primair constateren hoe de beschikbare energie over de meridianen verdeeld is en/of
binnen de norm is.

Het gebit, waar zitten blokkades?
Deze grafiek toont de meridiaanenergie, verdeeld
over de gebitselementen. Met deze grafiek kan
per meridiaan de stoornis, veroorzaakt door het
gebit worden geanalyseerd.

Regulatietype (Kolmogorov test)
Met deze test kan de gevoeligheid voor chaotische
ziekten (allergie, invloed elektro-smog) of "starheidziekten" (MS, hart- en vaatziekten) vastgesteld worden. De statistiek geeft een goede indruk van de algemene gevoeligheid van de cliënt.

Mentaal/emotioneel

Controle over langere tijd

Voortdurend terugkerende emoties, stress, zich
herhalende gedachtepatronen, e.d. vragen energie. Dit scherm geeft inzicht in de aard van de belangrijkste emoties die een rol spelen.

Een groot voordeel voor de behandeling van een
cliënt is de evaluatie over langere termijn. De cliënt blijft gemotiveerd om zijn behandelingen
voort te zetten en samen met de behandelaar
weet of hij op de goede weg is en in welk tempo.

Casuïstiek
i-Health therapeuten zijn lid van een wereldwijde
community. Hierin vind men de casuïstiek van de
aangesloten therapeuten en kan men zoeken naar
analoge gevallen in de eigen praktijk.
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Middelentest

Preventie-check

Bedrijfsleven

Het uitmeten van geneesmiddelen is een van de
pijlers van de electroacupunctuur. De ervaring
daarmee gaat circa 50 jaar terug.

De i-Health Preventie-check is gebaseerd op drie
opeenvolgende metingen die ca. twee minuten in
beslag nemen. Dit geeft een betrouwbaar beeld
van de constitutie van de cliënt.

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
rzuim kunnen voorkomen. Centraal daarbij staat
het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.

Er is bij de middelentest geen direct contact tussen het middel en de testpersoon, het middel
wordt niet ingenomen. Het is een veilige meting
en er is geen fysieke werking van het middel op
de testpersoon.

Testresultaten, energieanalyse
Een geneesmiddel of een interventie kan onder
meer worden beoordeeld aan de hand van zijn
bijdrage aan de energiehuishouding.
Standaard wordt in het scherm die energiebijdrage getoond als een gemiddelde over het gehele lichaam.
Naar keuze kan ook per meridiaan, dus per orgaangroep, het effect van ieder medicijn of behandeling worden getoetst.

De metingen kunnen geanalyseerd worden met al
het voorgaande. Tevens worden de hieronder genoemde adviezen en rapporten samengesteld.

Wellness-advies
De cliënt krijgt exacte aanbevelingen over therapieën, baden, massages enz. Dit advies is toegespitst op de faciliteiten in uw centrum die u van
te voren in het systeem inbrengt.

De hierin beschreven analyse methode is complementair aan een standaard medisch onderzoek
door de bedrijfsarts.
Onze methode meet de actuele vitaliteit en mogelijke verstoringen die tot een chronische kwaal
kunnen leiden.

Preventierapport

Alle bevindingen worden gerapporteerd, geprint
en opgeslagen voor vergelijking op langere termijn.

Het rapport toont de energieverdeling over de
meridianen, de regulatiecapaciteit, de therapiebeoordeling en de totaalevaluatie voor de energiebalans.
De fysieke conditie van de cliënt wordt in het
rapport geëvalueerd en de cliënt krijgt exacte
aanbevelingen over het gebruik van specifieke
toepassingen als Bachbloesems, orthomoleculaire
producten, lifestyle, voeding en beweging.
De behandelaar beslist welke adviesteksten (zie
onder) in het rapport worden opgenomen.

Harmonieanalyse

Welke informatie geeft u de cliënt?

Om het onderlinge resultaat te vergelijken worden alle metingen in een tabel weergegeven. Het
resultaat van interventies wordt d.m.v. een harmoniescore getoond.

-

Wanneer tijdens een behandeling een score onder
100 eenheden wordt bereikt als resultaat van de
toepassing van Raymedies, voelt de cliënt zich
over het algemeen goed.

Privéproblemen kunnen eveneens de productiviteit ernstig belemmeren en een burn-out in de
hand werken.

Uit de gemeten gezondheidsdata, energie, biochemie, geslacht en leeftijd, bepaalt het programma de persoonlijke conditie en energetische
constitutie van de cliënt.

Na de 3 meetronden van de analyse wordt een
persoonlijk en volledig rapport geproduceerd.

Ideaal gezien bereikt men met een medicijn beide: zowel energiewinst als harmonie. Indien dit
niet geheel wordt bereikt, zou een combinatie
van het energetiseren (niet lager dan neutraal) en
harmoniseren moeten worden geselecteerd.

elangrijk, minstens even belangrijk is de life-style
van de werknemer.

Archetype: Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water
Karakter van het element
Psychologische aspecten
Fysieke aspecten
Elementgerelateerde zwakten
Elementgerelateerde kwaliteiten
Elementgerelateerde voorkeuren
Elementgerelateerde uitdagingen
Element energieoverschot
Element energie tekort
Voedingadvies volgens de 5 elementen
Voeding te vermijden en aan te bevelen
Affirmaties naar keuze
Orthomoleculair advies
Raymedy advies
Aromabehandelingen
Bachbloesem advies
Lifestyle en oefeningen
Muziek en helende stenen

i-Health genereert het rapport in een tekstverwerker. Hierin kan de behandelaar naar wens veranderingen en aanvullingen aanbrengen.
De informatie van praktijk of welnesscentrum kan
worden geïntegreerd en geprint worden meegegeven. Naar onze ervaring is dit een buitengewoon
krachtig marketing instrument!

De invloed van
elen wordt beoordeeld als zeer belangrijke factor.

De gebruikte methode biedt tijdens de therapiefase ondersteuning bij acute, chronische en psychische problemen.
Na de meting kan de coach direct diverse zaken
aangeven:
-

Is de energie van werknemer binnen de norm?
Zijn er energieblokkades?
Hoe vitaal is de werknemer?
Is werknemer belast met stress?
Heeft werknemer een mogelijke burn-out?
Neemt hij genoeg ontspanning?
Is de overall balans in orde, hoe voelt hij zich?
Reageert hij adequaat op externe invloeden?
Zijn er mentale/emotionele belastingen veroorzaakt door het verleden of naar de toekomst?

Westerse terminologie
In het oosten werkt men met energetische archetypes en de werkelijkheid van natuurlijke levensfasen. De werkelijkheid van ontkiemen, groei,
bloei, zaad dragen, afsterven, rusten en dat
steeds opnieuw.
In het westen zijn er psychologische duidingsmodellen ontwikkeld, (Enneagram, MBTI).
De krachtige rapportering voor het bedrijfsleven
is naar keuze te printen in de terminologie die het
zakenleven hanteert.
Ook
de
voedingsadviezen en de schermen
zijn dan in westerse,
compacte stijl opgezet.
Ga voor een volledig
overzicht naar de website www.i-healthonline.nl
en kies analyse .
imeridiaananalyse is altijd uit te
breiden met energietherapie, scannen
thuisbehandelen, parasietenbestrijding, allergiebestrijding, huidregeneratie, traumaverwerking, etc.

