
Wat is Quantum-Allergy   

Quantum-Allergy en Quantum Share zijn 

methodes om het lichaam in optimale balans 

te brengen. Ieder orgaan en iedere cel heeft 

zijn eigen unieke trilling ook  wel eigen 

frequentie genoemd.  

Quantum-Allergy en Quantum Share werken 

met balans- en ademhalingtechnieken en 

visualisatie. Het lichaam wordt als het ware 

“gereset”.  U leert uw lichaam om normaal te 

reageren op datgene wat als verstoring wordt 

gezien. U leert het immuunsysteem om te 

werken zoals het hoort en u helpt de 

zelfgenezende kracht van het lichaam te 

versterken en te versnellen. 

Het is uitermate doeltreffend dat u leert uzelf 

te behandelen om het aantal behandelingen 

te beperken. Zo neemt u zelf uw eigen 

gezondheid in handen. 

Wat is Self Created Health 

Het is een methode die inzicht geeft in de 

emotionele oorzaken van uw pijnklachten, de 

verwerking hiervan en het vrijmaken van de 

oorzaken. 

Self Created Health bestaat uit Zeven Stappen 

en Negen inzichtvragen. Ongeacht hoelang 

de klachten bestaan, genetisch zijn of 

hardnekkig en schijnbaar onoplosbaar zijn: 

door de zeven stappen te volgen is de kans 

uitermate groot dat de klacht zal verminderen 

en verdwijnen. 

 

 

   Profiel van de behandelaar 

Connie van Geffen  – van den Akker, 

afgestudeerd als maatschappelijk  

werkende in 1986. Aansluitend daarop 

werkend als individuele hulpverlener. 

Sinds 2000 werkzaam als coach / trainer  

bij een groot re-integratiebedrijf. 

 

Afgestudeerd als Yogadocent in 1997,  

werkzaam in eigen Yoga- en 

meditatiepraktijk.  

 

Scholingen gevolgd op het gebied van 

Yoga – meditatie - ademtechnieken –  

coachen – (hartcoherentie) training- 

Dhamma verdieping. 

 

Met betrekking tot Quantum Touch: 

Quantum Touch level I en II, Quantum 

Alergy en Self Created Health. Alles 

gevolgd bij Yolande van Rosmalen en 

Linda Menkhorst Quantum Touch Alkmaar 

www.qtouch.nl 

 

 

 Geregistreerd  Quantum Touch® certified 

practitioner bij Quantum-Touch Inc., USA  

www.quantumtouch.com 

 Geregistreerd als Quantum Coach bij 

Quantum Touch Nederland  

 

 

 

Een afspraak voor een behandeling kunt u 

maken per telefoon of e-mail. 
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http://www.qtouch.nl/
http://www.quantumtouch.com/


Wat is Quantum Touch? 

Het is een effectieve healing methode die je 

op een vriendelijke manier helpt  het 

zelfgenezend vermogen van het lichaam te 

stimuleren om optimaal te werken. Zo kan het 

lichaam zich herstellen.  

Het is een combinatie van focus, specifieke 

ademhalingtechniek, het verhogen van 

trillingfrequentie en lichaambewustzijns 

technieken.  
Het is heel bijzonder om mee te maken dat op 

deze wijze botten en wervels weer hun 

oorspronkelijk bedoelde plek kunnen innemen, 

pijn binnen korte tijd vermindert en zelfs 

verdwijnt en emoties weer tot rust kunnen 

komen.  

Quantum touch is voor iedere klacht te 

gebruiken, uw lichaamsintelligentie weet 

precies wat kan genezen. Daarmee is het een 

methode die voor alle soorten pijn of 

problemen toepasbaar is. Zowel fysieke als 

ook emotionele problemen. 

Hoe werkt Quantum Touch?  

Quantum Touch maakt gebruik van twee 

natuurverschijnselen, nl. resonantie en 

afstemming.  

Met resonantie creëer je trilling. Alle 

voorwerpen hebben een bepaalde trilling 

door een bepaalde frequentie die ze in 

beweging brengt. Alles bestaat dus uit trilling, 

ook ons lichaam bestaat uit trilling en het is 

een gegeven dat de energietrilling in het 

lichaam omlaag gaat op die plaats waar een 

blokkade zit of op de plaats waar u een klacht 

ervaart.  

 

Als tweede uitgangspunt is er bij Quantum 

Touch afstemming. Wanneer twee dingen op 

verschillend frequentie trillen, is er een neiging 

om op elkaar af te stemmen. Over het 

algemeen zal de lage trilling toenemen om 

zich aan de hoge frequentie aan te passen.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn, dat bij een 

groep samenwonende vrouwen na een tijdje 

hun maandelijkse cyclus tegelijk gaat lopen, 

of „de klokken van Huijgens‟ die ontdekte dat 

klokken in eenzelfde ruimte, na een tijdje 

precies hetzelfde gaan tikken. 

 Hoe gaat een behandeling? 

Tijdens een Quantum Touch behandeling leg 

ik mijn handen op de pijnlijke plek van uw 

lichaam. Door middel van specifieke 

ademhaling- en concentratie technieken voer 

ik de energietrilling in mijn handen op tot een 

zeer hoge frequentie. Zo ontstaat na een tijdje 

een gelijkgestemde vibratie tussen de 

energiestroom van mijn handen en die van uw 

lichaam. Op deze wijze zorg ik voor de 

mogelijkheid  tot helen door resonantie. 

Door het overdragen van positieve energie 

herstelt de energetische onbalans van het 

lichaam zich. Een Quantum Touch 

behandeling is pijnloos. Tijdens de 

behandeling kunt u warmte, kou en beweging 

ervaren. Ieders ervaring is uniek.  

Een Quantum Touch behandeling duurt 

maximaal een uur. Tijdens de behandeling 

blijft u geheel gekleed, alleen de schoenen 

doet u uit. 

 

Quantum Touch is een healing methode. 

Healing wordt in onze samenleving nog niet 

altijd als een gangbare kundigheid 

beoordeeld, „onbekend maakt onbemind‟. 

Toch laten de behandelingen spectaculaire 

resultaten zien.  

Het is belangrijk om te realiseren dat healing 

altijd een zelfgenezend proces is, uiteindelijk 

heelt het lichaam zichzelf. Van nature wil een 

lichaam gezond zijn zodat het goed kan 

functioneren en in de juiste omstandigheden   

(emotie, energie, voeding, rust, enz.)) zal het 

dat ook doen. Quantum Touch werkt als 

ondersteuning bij al die processen. 

Enkele voorbeelden: 

 versnelt genezingsproces 

 scheefstanden worden uitgelijnd 

 helpt bij rugklachten, o.a. scoliose 

 versterkt en beschermt eigen energie  

 ontstekingen genezen sneller 

 na trauma/ongeval/botbreuken 

 ontspanning en slaapverbetering 

  

Een Quantum Touch behandeling is niet 

bedoeld ter vervanging van reguliere 

medische behandelingen, maar dient ter 

ondersteuning en/of aanvulling. 

 


