
DE KRACHT VAN NATUURLIJK GENEZEN
Mijn naam is Sonja Scheepstra (Human Health Coach). 25 Jaar geleden begon ik vanuit mijn
eigen schoonheidsinstituut al snel therapeutisch te werken en besefte dat schoonheid van 
binnenuit komt.

Als gevolg daarvan ben ik natuur- en orthomoleculaire geneeswijze gaan studeren waardoor 
ik al snel in de wereld van bio-energetica, bioresonantie, kinesiologie, testen met biosensor 
en elektro acupunctuur terecht kwam. In de loop der jaren heb ik diverse opleidingen 
gevolgd bij o.a. Roy Martina, Ton van Gelder en A.V.N. (Academie Vitaliteit Nederland).
Hierdoor heb ik mijn eigen holistische manier van werken ontwikkeld in het coachen, 
begeleiden en behandelen van volwassenen, kinderen en dieren. Door mijn vermogen van 
intuïtief weten, is het mogelijk sneller en dieper bij de oorzaak te komen.

De kracht van natuurlijk genezen is erop gericht de cliënt te leren om verantwoording voor 
hun vitaliteit en gezondheid in eigen hand te nemen. Door het aantrekken en spelen 
met positieve energieën ontwikkeld men een kracht die lichaam, geest en ziel kan helen. 

DE RESONANSE METHODE
De Resonanse methode is een combinatie van verschillende 
Natuurgeneeswijzen, Kinesiologie en Coaching. Door deze 
bundeling van geneeswijzen ontstaat er een Multitherapie, 
welke nieuw is in zijn aanpak. 
De Multitherapie is erop gebaseerd de cliënt 
helderheid in zijn eigen bewustzijn te verschaffen. 
Hierdoor krijgt men inzicht in zwaktes 
en incongruenties, o.a.:
• Opruimen van innerlijke blokkades
• Krijgen van een positief zelfbeeld
• Bewust leren leven en bewegen
• Ontwikkelen van talenten
• Leven zonder weerstand
Het voordeel van de Multitherapie is de resultaat 
gerichte aanpak,  de diversiteit aan therapievormen 
(toegespitst op de persoonlijke behoeftes van de cliënt) 
en de zelfbewustwording.  

 Vitaliteitskunde

 Preventie

 Bewustwording

• Geopatische belasting
• Biologische leeftijd
• Vitaliteit
• Emotioneel 
• Schimmels
• Parasieten
• Bacteriën 
• Verzuring 
• Vrije radicalen
• Medicijnen
• Focale haarden
• Miasma
• Chacra’s
• Bewustzijn
• Meridianen
• Constitutie
• Electrostress
• Vitaminen 
• Mineralen 
• Celzouten 
• Remedies 
• Allergiën 
• Organen

Speeksel of urine-analyse
Wij testen mens en dier op:
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EN Behandelingen

• MULTITHERAPIE

• KINESIOLOGIE

• N.E.I.

• NLP EN INTEGRA

• ACUPUNCTUUR

• BIO RESONANTIE

• LASER- EN  
 KLEURENTHERAPIE

Beroepsopleidingen

• HUMAN HEALTH COACH

• ANIMAL HEALTH COACH

Cursussen

• BIOLOGISCHE
 VERJONGING

Workshops

• KINESIOLOGIE

• BIOTENSOR

• TRAUMA’S

• ZIELENCONFLICTEN

• EMOTIONELE HONGER

• VERSLAVINGEN

• HERSENSPINSELS

• ILLUSIES

• RELATIES

• KINDER BALANCING

• CHAKRA BALANCING

• STRALINGHARMONISATIE

• WOONBIOLOGIE
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Behandelingen worden 
door diverse ziektekosten-
verzekeraars vergoed.

Aangesloten bij 
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Vitaliteit

Vitaliteitkunde komt voort uit de overtuiging dat 
één therapie op zich niet 100% vitaliteit kan brengen. 
Een combinatie van methoden en inzichten die alle 
aspecten beslaan kan dit echter wel. Vitaliteitskunde 
maakt deze combinatie.

Ziek zijn als onbewuste keuze
Bewust willen we gezond en vitaal zijn. Maar onbewust? 
Waarom veranderen we ons ongewenste gedrag niet? 
We saboteren onszelf. Om daadwerkelijk te kunnen 
genezen dient er bewustzijnsverandering plaatst te vinden. Mensen hebben zelf een actieve 
rol in hun ontwikkelingsproces. Alleen de patiënt zelf kan daadwerkelijk een verandering 
bewerkstelligen. De middelen en methodes die gebruikt worden om weer goed in balans te 
komen werken genezend en preventief. Door reeds in een vroeg stadium uw energieveld in 
balans te brengen, kunt u fysieke ziektesymptomen voorkomen.

Energetische middelen

Naast de Resonanse methode is er 
ook een energetische middelenlijn 
ontwikkeld. Deze middelen bekend 
als de Whole Well Vitality lijn werken 
op verschillende niveau’s. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Bacterien - Parasieten - Schimmels
• Hormonaal
• Geopatisch
• Detoxificatie/ Regeneratie
• Emotioneel/ Mentaal
• Spiritueel

Verder kan men op aanvraag bio-resonantie 
middelen bestellen. Deze worden gemaakt 
op basis een speeksel of urine analyse.

NEURO-EMOTIONELE INTEGRATIE MET DIEREN
Speciaal voor dieren is er een aparte vorm van therapie ontwikkeld, deze therapievorm 
is gebaseerd op de Resonanse methode. Ook hier vormen de Natuurgeneeswijzen, 
Kinesiologie en Coaching een belangrijke rol. Emoties spelen ook vaak bij dieren. De 
meest krachtige manier om de emotionele balans te herstellen is o.a. N.E.I. (Neuro 
Emotionele Integratie). N.E.I. is een effectieve methode om niet verwerkte emoties op 
te sporen en te integreren. Bewezen is dat N.E.I. bijzonder goede resultaten oplevert 
en effectief op dieren werkt, met name bij depressies, angsten, fobieën en gedragsveran-
deringen.  Naast het oplossen van emoties bij dieren is het vaak ook belangrijk dat de 
verzorger het inzicht krijgt, zodat hij leert zichzelf en het dier optimaal te coachen. Maar 
het mooiste resultaat is dat mens en dier weer een relatie krijgen en tot elkaar komen 
door elkaar opnieuw te leren verstaan. 

WIE MET DE DIEREN LEEFT IS NOOIT ALLEEN

Uw bedrijf, huis, 
stal stralingvrij

Straling in het menselijk 
lichaam kan zich uiten in allerlei 
soorten klachten of ziektes. 
Er is hierbij geen ziekte of 
klacht uit te sluiten. Een lichaam 
dat belast is met ziekmakende 
straling, moet nadat de externe 
stoorzender(straling) is 
weggehaald, geheel ontstoord 
worden. Straling maakt de 
meeste kans om het lichaam 
binnen te komen na een zware 
psychologische belasting, 
bijv. een sterfgeval in de 
familie, scheiding, verhuizing, 
werkloos worden, ernstige 
ziekte, enz. Ziekmakende 
straling is onder te verdelen 
in de groepen Geopatische 
straling, electrosmog, 
beeldschermstraling, GSM, 
radar, straling van zenders, 
transformatoren, etc.


