
	  
	  

Quantum	  Touch®	  
Alles	  is	  energie	  en	  energie	  volgt	  aandacht	  
	  
	  
Quantum	  Touch	  is	  een	  methode	  waarbij	  de	  eigen	  lichaamsenergie	  wordt	  verbonden	  aan	  de	  
ademhaling.	  Door	  visualisa;e	  en	  ademhalingstechnieken	  wordt	  de	  energiefrequen;e	  
verhoogd	  en	  naar	  de	  handen	  gestuurd.	  	  
Door	  met	  de	  handen	  een	  probleemgebied	  aan	  te	  raken	  wordt	  het	  zelf	  herstellend	  vermogen	  
van	  het	  lichaam	  ges;muleerd.	  
	  
De	  energiestromen	  in	  het	  lichaam	  (meridianen)	  hebben	  ieder	  hun	  eigen	  trilling.	  Bij	  
lichamelijke	  klachten	  raken	  de	  energiestromen	  geblokkeerd.	  	  Door	  Quantum	  Touch	  toe	  te	  
passen	  komen	  de	  blokkades	  weer	  vrij.	  Je	  kunt	  direct	  verschil	  voelen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Quantum	  Touch®	  

Voor	  welke	  klachten	  is	  een	  Quantum	  Touch®	  behandeling	  geschikt?	  
	  
Het	  zelHerstellend	  vermogen	  van	  het	  lichaam	  is	  oneindig.	  In	  de	  fysiologische	  cyclus	  
vernieuwd	  het	  lichaam	  zich	  voortdurend:	  
Een	  bloedcel	  bijvoorbeeld	  heeM	  een	  levensduur	  van	  60-‐120	  dagen.	  In	  3	  tot	  4	  maanden	  
wordt	  de	  complete	  bloedvoorraad	  vervangen.	  In	  6	  maanden	  sterven	  alle	  eiwiUen	  in	  
het	  lichaam	  af	  en	  worden	  weer	  vervangen,	  dat	  geldt	  zelfs	  voor	  het	  DNA	  in	  de	  genen.	  In	  
een	  jaar	  wordt	  80%	  van	  al	  onze	  boUen	  vervangen.	  	  
	  
Quantum	  Touch®	  s;muleert	  het	  lichaam(en	  dus	  de	  cellen)	  om	  de	  oorspronkelijke	  
vorm	  weer	  aan	  te	  nemen.	  
	  
	  
	  



	  
	  

Quantum	  Touch®	  

Voor	  welke	  klachten	  is	  een	  Quantum	  Touch®	  behandeling	  geschikt?	  
	  
Eigenlijk	  voor	  elk	  ongemak	  kan	  Quantum	  Touch®	  worden	  ingezet.	  	  
	  
	  
Met	  de	  volgende	  klachten	  hebben	  we	  veel	  ervaring:	  
Rugklachten,	  nekklachten,	  migraine,	  hoofdpijn,	  pijn,	  ontstekingen,	  maar	  ook	  
scheefstand	  van	  de	  heupen,	  de	  schedelrand	  en	  het	  bekken	  zijn	  allemaal	  goed	  te	  
behandelen.	  Ook	  bij	  emo;onele	  en	  psychische	  klachten	  is	  een	  Quantum	  Touch	  
behandeling	  aan	  te	  raden.	  
	  
Het	  is	  ook	  een	  geweldig	  EHBO	  middel.	  
	  	  
	  
	  
	  



	  
	  

Quantum	  Touch®	  cursus	  
Level1	  
	  
In	  twee	  dagen	  leer	  je	  de	  technieken	  toe	  te	  passen.	  Je	  kunt	  direct	  aan	  de	  slag.	  	  	  
	  
Wat	  leer	  je:	  
Jezelf	  te	  behandelen	  en	  je	  eigen	  energie	  volop	  te	  benuUen	  en	  te	  beschermen.	  Pijn	  te	  
verminderen	  of	  te	  verhelpen	  en	  om	  betere	  resultaten	  te	  verkrijgen	  dan	  je	  ooit	  voor	  mogelijk	  
had	  gehouden.	  De	  kracht	  van	  je	  behandeling	  te	  versterken	  door	  te	  werken	  met	  chakra’s,	  
toning	  en	  vortexing	  van	  de	  levensenergie	  en	  de	  ART	  (Amplified	  Resonance	  Technique)	  
waardoor	  je	  een	  versterkend	  resonan;e	  effect	  aan	  de	  behandeling	  kunt	  geven.	  Verschillende	  
hand-‐en	  vingerposi;es.	  Een	  buitengewone	  techniek	  voor	  behandeling	  op	  afstand.	  Op	  een	  
posi;eve	  manier	  met	  energie	  te	  werken	  zonder	  je	  eigen	  kracht	  te	  verliezen.	  



	  
	  

Quantum	  Touch®	  cursus	  
Wat	  kost	  een	  Quantum-‐Touch	  workshop?	  
	  
Prijzen	  van	  workshops	  zijn	  in	  Amerika	  vastgesteld.	  Prijzen	  zijn	  inclusief	  BTW.	  
	  
€	  332,50	  Level	  1	  Workshop	  
€	  170,-‐	  voor	  het	  herhalen	  van	  een	  Level	  1	  Workshop	  	  
€	  170,-‐	  voor	  kinderen	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
€	  19,90	  Quantum-‐Touch®	  Boek	  



	  
	  

behandeling	  
	  
	  
Tijdens	  een	  behandeling	  wordt	  eerst	  contact	  gemaakt.	  Vervolgens	  wordt	  het	  gebied	  van	  de	  
klacht	  licht	  aangeraakt.	  
	  
Vaak	  reageert	  het	  lichaam	  door	  te	  bewegen.	  De	  energiestromen	  in	  het	  lichaam	  komen	  in	  
beweging.	  Ontspan	  en	  laat	  het	  toe.	  	  



	  
	  

cursusdata	  

Krijg	  je	  al	  zin	  om	  het	  zelf	  te	  leren?	  	  
Op	  de	  volgende	  data	  is	  de	  Level1	  cursus	  gepland:	  

ü  27	  en	  28	  oktober	  van	  10:00-‐17:00	  uur	  

ü  17	  en	  18	  november	  van	  10:00-‐17:00	  uur	  
	  


