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Iedereen is elke dag met de buitenkant van zijn of haar lichaam bezig. Maar hoe zit

het met onze innerlijke gesteldheid? Om daar antwoord op te krijgen breng ik een

bezoekje aan Romy de Bruin van ‘Jouw Pulse’ aan de Haaksbergerstraat tegenover Ben

van ‘t Mös. En dat is zeker een aanrader.

Romy heeft namelijk als een van de weinigen in de regio een ‘Jouw Pulse lichaamsscan’.

Dit is een medisch apparaat uit Zwitserland dat onzichtbare lichaamsprocessen zichtbaar

kan maken. Het apparaat stuurt, via twee elektrodes die op je enkels worden geplakt,

frequenties je lichaam in die van alles in beeld brengen: virussen, bacteriën, schimmels,

allergieën, verzuring, blokkades in wervels, organen, gewrichten die niet soepel zijn,

bloedvaten en zenuwen.

In Zwitserland en Duitsland wordt de scan door de reguliere medische wetenschap gebruikt

als ‘regelmatige check’. In Nederland is men helaas nog niet zo ver. Romy vindt dat erg

jammer, want ze geeft aan het te zien als een soort ‘APK voor je lichaam’. Na de scan, die

ongeveer 8 minuten duurt, krijg je namelijk een duidelijk overzicht van hoe jouw lichaam

functioneert en waarom bepaalde processen stagneren.

De scan geeft tot op microniveau aan waar de problemen zitten. En daar komt de kennis

van Romy tot uiting. Ze geeft na de scan direct een eerste behandeling om de grootste

actiepunten aan te pakken. De ‘behandeling’ kost weinig moeite maar gaat veel effect

geven. Wederom word ik aangesloten op het Pulse apparaat dat, via de elektroden op de

enkels, opnieuw gericht frequenties mijn lichaam in stuurt. Je lichaam wordt op een voor

jouw specifieke manier geprikkeld om sneller te herstellen. De behandeling duurt

ongeveer 35 minuten en tijdens dit wachten geeft Romy leefstijladvies op maat, over

onder andere voeding en supplementen.

Romy: “Als coach en voedingsdeskundige wil ik mensen inspireren om het beste uit

zichzelf te halen en mensen ondersteunen bij diverse lichamelijke klachten. Graag laat ik

mensen inzien hoe je lichaam werkt en welke keuzes je kunt maken om te kunnen

herstellen. In ieder geval wil ik ervoor zorgen dat iemand zijn energie weer terugkrijgt.”

Omdat Romy pas onlangs is gestart, in maart van dit jaar, heeft ze nog geen AGB-code. Zo

snel ze die heeft en aangesloten kan worden bij beroepsorganisatie CAT, wordt de

behandeling gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, mits je een aanvullende

verzekering voor alternatieve therapie hebt. Voor nu zijn de kosten voor een scan €100.

Dat is inclusief duidelijke uitleg over hoe jouw lichaam functioneert en waarom bepaalde

processen stagneren en leefstijladvies op maat én een behandeling zodat je lichaam

geprikkeld wordt om sneller te herstellen.

Dus voor iedereen die naast het uiterlijk ook bezig wil gaan met zijn of haar innerlijk,

bekijk de website www.jouwpulse.nl en maak een afspraak. Bezig zijn met je gezondheid

was nog nooit zo makkelijk!

http://www.jouwpulse.nl/

