quantum-fysica. Het geeft u een volledige inzage in
uw fysieke, emotionele en mentale toestand.
Het geavanceerde “ Indigo-apparaat” wordt al enige
tijd wereldwijd gebruikt in ziekenhuizen en
privéklinieken. In Nederland is quantum health een
van de weinige praktijken die ermee werkt.

Voor een betere levenskwaliteit
In Oostelbeers is al meer dan tien jaar quantum.
health, praktijk voor complementaire
geneeskunde gevestigd. Walter Hermans is als
“Quantum-Healer” de stuwende kracht achter
deze bijzondere praktijk. We zijn er voor
iedereen die op zoek is naar een goede balans
van lichaam en geest. Geen zweverige praktijken
bij quantum health, maar concrete analyses die
met ondersteuning van eventueel
homeopathische middelen leiden tot een betere
levenskwaliteit.
Indigo quantum apparaat
Heeft u last van fysieke problemen of wordt u door
chronische klachten geteisterd. Zijn het
angststoornissen, verslavingsproblematiek,
depressies of andere stress gerelateerde klachten
dan bent u bij quantum health op het juiste adres
voor een adequate behandeling.
Bij aanvang van een behandeling wordt u uitgebreid
gescand door het geavanceerde “ Indigo quantum
apparaat”. Dit apparaat is aangesloten op een
computer en het geeft snel en efficiënt een index
van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van
een cliënt. Het detecteert meer dan 12.000 items in
het lichaam. Alles wordt weergegeven op een eigen
computerscherm zodat u het gehele proces kunt
volgen. Alles komt in beeld bijvoorbeeld virussen,
parasieten en orgaanfuncties, maar ook worden er
emoties, trauma's en mentale storingen
opgespoord. Samen zoeken we naar een passende
oplossing of behandeling. De homeopaat selecteert
een passend middel gerelateerd aan je constitutie
en symptomen. Een juist gekozen homeopathisch
middel werkt snel en effectief en in een nacht tijd
kunnen verbeteringen voelbaar zijn.
Energetische analyse
“Een energetische analyse is geen medische
diagnose”. Een medische diagnose meet objectief
weefselverandering. Maar deze analyse laat wel
objectief zien waar de problemen zitten. Voor de
energetische geneeskunde is de mens meer dan
een lichaam, en bij klachten zeker meer dan een te
genezen onderdeel. In de energetische of
complementaire geneeskunde spelen onder meer
ook fysiologie, emoties en gedachten een rol.
Lichamelijke klachten zijn vrijwel altijd expressies
van mentale en emotionele conflicten die zich in het
onderbewustzijn bevinden. Het “Indigo quantum
apparaat” geeft niet alleen een analyse, maar kent
ook meer dan 80 therapieprogramma’s.
Zo is er een therapie om rokers van hun
nicotineverslaving af te brengen en een therapie
voor gewichtsbeheersing. Bovendien kent “Indigo”
een volledig acupunctuurprogramma waar geen
naald aan te pas komt.”
Dit apparaat is de allerlaatste uitvoering en is
voorbereid op de nieuwste ontwikkeling in de

Een greep uit de behandelingen
o Vitaliteits check
o Mentaal- en emotionele stoornissen
o Stressbehandeling
o Desentisering allergieën
o Behandeling klachten en ziekten
o 2nd opinion
o Behandeling chronische aandoeningen
o Vermoeidheid
o Rugproblemen
o Advisering en coaching
Welzijn
Deze richt zich niet enkel op symptomen maar wij
trachten ook de angel uit een ziekte te halen
waardoor een ziekte geen bestaansrecht meer
heeft.
De analyse van de “Indigo” houdt je een spiegel
voor. Kern van alles is dat je dichter bij jezelf komt,
en soms staat daar een blokkade of een ziekte
tussen. Je kunt die ziekte dan als boodschapper
zien en proberen te begrijpen waar het werkelijk om
draait. Eigenlijk moet je je eigen waarheid zoeken,
en die ligt niet altijd in handen van experts.”
Bedrijven
De clientèle van quantum.health komt uit heel
Nederland en België. Maar het zijn niet alleen
particulieren die gebruikmaken van de expertise van
deze praktijk. Ook bedrijven die het welzijn van hun
werknemers ter harte nemen hebben positieve
ervaringen door het aanbieden de van de quantum
health- individuele coaching-programma’s en
vitaliteit-abonnementen. Dit voorkomt ziekteverzuim
en bespaart op de kosten.

quantum.health (consultprijs vanaf: 80 euro)
Beukenhaag 20 Oostelbeers
013-5144200 / 0654348360
www.quantumhealth.nl
info@quantumhealth.nl

