
BEWUST
GEZOND 
& SUCCESVOL



De Timewaver is een analyse- en behandelsysteem 

dat gebruik maakt van natuurlijke trillingen, die 

 bioresonanties worden genoemd. Elke cel, elk weefsel, 

elk orgaan heeft elektromagnetische eigenschappen 

met een eigen frequentie, waarvan de elektrische 

stroompjes kunnen worden gemeten. Met de Time-

Waver kun je ook behandelen, er worden dan tegen-

trillingen voor een bepaalde periode uitgezonden. 

Voor meer informatie, TimeWaver Berlijn.

Behandeling met de TimeWaver geeft snel inzicht in uw gezond-
heidstoestand, ook als dat emoties, blokkades, of diepliggende 
mentale confl icten betreft. De Timewaver wordt direct ingezet voor 
behandeling. Voor een bepaalde tijd worden er trillingen uitge-
zonden welke de geconstateerde onbalans proberen te corrigeren. 

De Timewaver kan voor de meest uiteenlopende aandoeningen 
worden toegepast, bijvoorbeeld;

• Allergieën of slecht te verdragen voedingsmiddelen
• Hooikoorts
• Lever- en galaandoeningen
• Risico’s aan hart- en vaatziekten
• Ademhalingsproblemen
• Aandoeningen aan huid en longen
• Degeneratieve aandoeningen
• Klachten aan maag en darmen
• Hoofdpijn en migraine
• Angsten en fobieën, w.o. examenvrees, etc.
• Stress & Burn-out

Het maken van meerdere analyses 
verschaft snel en diep inzicht. Daardoor
komen we in korte tijd bij de kern van uw
problemen terecht. Samen met u nemen
we de resultaten door en bekijken
we de mogelijkheden om tot een
betere balans te komen.
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HOE HELPT
DE TIMEWAVER U?

WAT DOET
DE TIMEWAVER?



Heeft uw kind gezondheids-,  gedrags- of leerproblemen? 
Het maakt niet uit of het gaat om geïrriteerdheid,  vermoeidheid, 
woede aanvallen, slaapproblemen, ADHD, concentratie of 
psychische problemen.  Met de Timewaver  proberen we inzicht 
te krijgen in de onderliggende factoren

Vaak is er een combinatie van verschillende oorzaken te 
vinden, bijvoorbeeld;   

• Gezin- /thuissituatie
• Voedingsgewoonten
• Genetische factoren
• Stressfactoren 
• Belasting in de slaapomgeving

Met behulp van de allermodernste technologie breng ik gezond-
heids- en gedragsproblemen in balans. Het is mooi om te zien 
hoe je kind met sprongen vooruit gaat.

DE TIMEWAVER- ANALYSE EN BEHANDELING IS 
VOOR  EEN UITEENLOPEND AANTAL PROBLEMEN
IN TE ZETTEN. TIJDENS EEN CONSULT  KUNNEN WIJ
 DE VOOR U SPECIFIEKE  MOGELIJKHEDEN BEKIJKEN.

TOEPASSINGEN?

Gezondheid begint thuis en voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen. Daarom is het belangrijk om de juiste levensstijl te 
vinden. Gezondheid bereik je alleen door preventieve maat-
regelen te nemen, bijvoorbeeld qua voedings- en bewegings-
patronen. Daarnaast is natuurlijk ook uw leefomgeving belangrijk. 

Met een Timewaver analyse bereiken we de volgende punten;

• Voeding, vitaminen en mineralen
• Levensstijl
• Blokkaden
• Leefomgeving

In elk bereik zien we punten die voor een gezond leven belangrijk 
zijn. Met behulp van de allermodernste technologie  worden 
gezondheidsproblemen beter. 

KINDEREN
OP HUN BEST



Last van aardstralen, electro-smog als gevolg van bijvoorbeeld tv, 
com puter en andere negatieve energieën in je huis en woonomge-
ving? Het kan de oorzaak zijn van veel gezondheidsproblemen.  
Sommige mensen zijn er gevoelig voor en inzicht in de bronnen 
van onrust kan uitkomst bieden bij het verhelpen van uw ongerief.
 
Staat je huis al lang te koop?
Soms zijn er subtiele factoren, die de verkoop in de weg staan. 
Het zijn vaak factoren waar je zelf niet aan denkt. Soms  ben je 
teveel verbonden met je huis. Omdat je er bijvoorbeeld geboren 
bent, je voorouders er hebben gewoond of er is veel in het huis  
gebeurd wat verbindt. Misschien heb je wel veel tijd, geld en idea-
lisme geïnvesteerd. Het zijn emoties zowel bij de verkoper als ook 
het huis zelf, het staat de verkoop in de weg. 

Met behulp van de allermodernste technologie zoeken we naar 
mogelijke disharmonie, we analyseren de oorzaken en we werken 
direct aan balans en optimalisering. Hebt u al een duidelijk doel 
voor ogen. Maak een afspraak en neem een foto van het huis mee.

Dieren zijn heel fijngevoelige wezens en nemen veel energie uit 
de omgeving op. De kleinste veranderingen in hun omgeving 
voelen ze al.

Dieren kunnen hun bevindingen niet meedelen en dus weet men 
na onderzoeken vaak niet wat de oorzaak van de ziekte is. 

Een groot voordeel van de Timewaver methode is dat uw dier 
thuis kan blijven en dat uw dier niet onnodig onder stress hoeft 
te staan. Aan de hand van een naam en foto van uw huisdier 
kunnen wij scannen en analyseren.

Met behulp van de  allermodernste technologie  kan
ik gezondheid- en gedragsproblemen verbeteren. 
Met voor en na-analyse kunnen we verbeteringen
zichtbaar maken.

WOON-
SITUATIE

DIEREN



Ook als u heel ver weg woont, kan ik u toch behandelen. 
Kunt u niet naar de praktijk komen? Stuur mij dan uw foto voor 
een uit gebreide analyse (liever niet digitaal). Ik stuur de foto 
weer terug, met eventueel ondersteunende middelen.

De voordelen van behandeling op afstand is:

• Het kost minder tijd- en reiskosten
• Privacy gewaarborgd 

Voor een behandeling op afstand belt of mailt u mij. Ik neem 
dan weer contact met u op via de mail of per telefoon nadat ik 
een analyse heb gemaakt en neem dan met u de resultaten 
door. Met behulp van de allermodernste technologie analyseer 
en behandel ik uw gezondheidsproblemen. 

Leeksterweg 8b, 8433 KV Haulerwijk, T 0516- 421290, info@loeshofstra.nl, www.loeshofstra.nl
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Disclaimer: De werking en de resultaten van de Timewaver zijn niet volgens wetenschappelijke normen aangetoond. 
De Timewaver-analyse en behandeling dient dan ook als experimenteel beschouwd te worden. 

Aan de Timewaver- analyse en behandeling kunnen geen rechten worden. 

PRAKTIJK VOOR
NATUURGENEESWIJZE

BEHANDELING 
OP AFSTAND


