Kleurentherapie
het licht

Openingstijden:
•

Verwacht geen wonderen na de eerste behandeling,uw lichaam
heeft tijd nodig.

•

Controle behandelingen duren ca. 30 t/m 60 minuten en zijn,
afhankelijk van uw klachten, 1x per maand.

•

De controle behandelingen zijn belangrijk omdat uw lichaam
pas kan genezen als het ‘schoon’ is van binnen.

•

Het is aan te bevelen om gedurende de periode dat u onder
behandeling bent, geen chocolade te gebruiken. Dit overbelast
het lichaam.

•

Verder adviseren wij u om veel te drinken, ca. 3 liter per dag
(inclusief yoghurt en soep).

•

Mocht er iets zijn tussen de controles door dan kunnen wij
altijd iets voor u doen via de foto. Uw foto gaat dan aan de
machine met een betreffend kleurtje. Dit heeft hetzelfde effect
als wanneer u een controlebehandeling heeft.

Wij behandelen mensen op deze manier ook in ziekenhuizen of
zelfs in andere landen met zeer goede resultaten.
Wanneer iemand niet in staat is om zelf te komen is dit een zeer
goed alternatief.
Een fotobehandeling gebeurt uitsluitend in overleg met de persoon
zelf!
DUS NOOIT ZONDER TOESTEMMING!!
Mocht u nog meer vragen hebben dan zijn wij graag bereid deze te
beantwoorden.
Rest ons alleen nog U een hele goede gezondheid toe te wensen !!!!!

E. info@kleuren-therapie.nl

ma,di,do, vrij van 08.30-12.00 uur en wo van 08.30 t/m 16.00 uur
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van 12.00 - 12.30 uur met uitzondering van
vakanties.
Tussen 08.00 – 12.00 en 12.30 tot 14.00 kunt U een bericht achterlaten voor een fotobehandeling op de voicemail en via e-mail.
Tijdens de vakanties kunt U alleen ’s-Morgens tussen 09.00 uur en
12.00 uur een bericht achterlaten voor een fotobehandeling.
Alle behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak.
Gesloten in 2022:
28-02-2022 t/m 06-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
27-04-2022		
02-05-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022		
06-06-2022		
01-08-2022 t/m 28-08-2022
24-10-2022 t/m 30-10-2022
22-12-2022 t/m 02-01-2023

Carnavalsvakantie
Goede vrijdag / Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Tarieven 2022:
Volwassenen*		
1ste behandeling 73,00 euro
Controles
per keer		
36,00 euro
Fotobehandelingen**
per maand
36,00 euro
Kinderen t/m 12 jaar*
1ste behandeling 60,00 euro
Controles
per keer
29,00 euro
Fotobehandelingen**
per maand
29,00 euro
* Dit bedrag is inclusief een test.
** Fotobehandeling alleen in overleg.
S.v.p. ieder jaar een recente foto inleveren, waarop u geen
rode kleding draagt!!!!!!!
Eenmaal per behandeljaar rekenen wij voor al het testwerk 40,00
euro per persoon.

Banjostraat 45
4876 XM Etten-leur
T. (076) 565 32 95
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KLEURENTHERAPIE
De ontwikkeling van de kleurentherapie in zijn huidige vorm
is begonnen bij de Nieuw-Zeelandse arts dr. Liley.
Begin vorige eeuw kwam dr. Liley in contact met de Maorie’s en
bestudeerde hun gebruik van kleuren. Al sinds mensenheugenis
maakt dit volk gebruik van kleuren en trillingen om hun zieken te
genezen. Dr. Liley ontdekte dat een aantal ziektes, met name infecties en virale ziektebeelden, vaak met succes werden behandeld met
de kleurentherapie.
De theorie van dr. Liley, dat de kleurentherapie van de Maori gebaseerd was op elektromagnetische straling en radiogolven werd door
dhr. Brooker verder uitgewerkt en praktisch toepasbaar gemaakt.
Vanaf dat moment was de kleurentherapie beschikbaar voor de moderne westerling. Het nadeel was dat voor behandeling een reis naar
Nieuw-Zeeland gemaakt moest worden, vele Nederlanders gingen
naar Nieuw-Zeeland voor behandeling. Het ging vaak om patiënten
die PTD, reuma of MS hadden.
Begin jaren ‘90 is de kleurentherapie door mevr. v.d. AA naar Nederland gehaald en heeft de kleurentherapie zo ontwikkeld dat de
behandeling binnen 4 uur plaats kan vinden i.p.v. vele dagen achtereen.
HOE WERKT DE KLEURENTHERAPIE?
De therapie berust op het feit dat schadelijke virussen en bacteriën
bestreden worden door behandeling met een bepaalde frequentie.
Bijvoorbeeld: een sopraan kan een glas laten ‘springen’ doordat deze
op een bepaalde toon (frequentie) zingt is het mogelijk het glas
uiteen te laten vallen.
Door virussen, bacillen of bacteriën te confronteren met een vooraf
bepaalde frequentie, is het mogelijk deze te vernietigen waardoor
het ziekteproces gaat stilstaan. Bloedinfecties zijn het meest gemakkelijk om te behandelen omdat de microben allemaal circuleren
tijdens de verbinding met het apparaat.
Infecties in organen en huid vragen meer tijd. Het hangt allemaal af
van uw bloedsomloop, leeftijd, vitaliteit, grootte, gewicht, duur van
de ziekte en het soort infectie.

De therapie heeft bewezen bij vele aandoeningen een positieve
verandering teweeg gebracht te hebben. Helaas zijn niet alle aandoeningen gedeeltelijk of volledig te behandelen. Zeker niet wanneer en sprake is van ‘onherstelbare schade’ door b.v. breuken of
beschadigingen aan zenuwen. Vaak is het wel mogelijk om hierbij
optredende pijn weg te nemen. Tevens blijkt, uit ervaring, dat de
therapie niet altijd meteen werkzaam is.
De periodes waarbij patiėnten constateren dat men baat heeft bij
de therapie wisselen sterk en zijn afhankelijk van vele factoren. De
klachten kunnen na de eerste behandeling eerst erger worden, dit
is een teken dat het lichaam aan het herstellen is. Schrikt u hier
dus niet van en gun het even de tijd. Kleurentherapie vernietigt
micro-organismen maar is niet in staat om lichaamsbehoeften aan
te vullen.
Het kan ook zo zijn dat u een arts moet raadplegen, omdat wij geen
medische diensten leveren.
Het gebruik van voorgeschreven medicijnen, hetzij van huisarts
of specialist, kunt u alleen afbouwen of stoppen in overleg met de
betreffende arts!

Kleurentherapie
het licht

•

Wij adviseren u om niet zelf te rijden, omdat het mogelijk
is dat u na de behandeling niet in staat bent om zelf terug te
rijden Houd U hier alstublieft rekening mee!

•

Mocht u diabetes zijn, wilt u dit dan van te voren melden,
dan kunnen wij daar rekening mee houden.

•

Wij verzoeken u om geen draagbare telefoons in de behandelruimte aan te zetten.

•

Tijdens de behandeling is het mogelijk dat u het koud
krijgt.

•

Slaap liever niet tijdens de behandeling, omdat dit uw vitale
functies vertraagt, inclusief uw bloedsomloop.

•

Wij verzoeken u om niet met de knieėn over elkaar te gaan
zitten, u blokkeert op deze manier de behandeling.

•

Mocht u zich tijdens de behandeling niet goed gaan voelen,
wilt u dat dan alstublieft melden zodat wij tijdig in kunnen
grijpen.

•

Wij verzoeken u geen rode nagellak te gebruiken, omdat dit
het testen kan beinvloeden.

•

In de loop de ochtend krijgt u van ons een uitleg van hetgeen wat we bij u gevonden hebben.

•

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u uw ziekte aan een
ander over zult brengen of van een ander op zult lopen tijdens de behandeling. Dit is nog nooit iemand overkomen.

HOE GAAN WIJ TE WERK?
Graag hebben wij ruimschoots voor uw eerste behandeling uw
zwart/wit pasfoto in ons bezit. Wilt u zo vriendelijk zijn achterop de
foto uw naam, woonplaats en telefoonnummer te noteren met een
blauwe pen (geen rood)
Wij testen uw pasfoto met de kleuren om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van uw klachten. Dit doen wij vóór U op de eerste
afspraak verschijnt.
UW EERSTE BEHANDELING GAAT ALS VOLGT:
Deze behandeling duurt ca. 3 uur. U wordt gelijk aangesloten op
het kleuren oscillator apparaat.
Gedurende de behandeling worden de kleuren in de machine op
bepaalde tijden gewisseld.
Uw behandeling gaat met een kleur tegelijk, zodat een maximaal
effect bereikt kan worden.
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