eMRS-magneetveldresonantie
Dit medisch erkende systeem heeft een bewezen ontspannende en evenwichtsherstellende impact op lichaam en geest, dit van “kop tot teen”.
Een eMRS-sessie kan men best als “gymnastiek voor de cellen” omschrijven.
Men levert geen inspanning en merkt weinig of niets tijdens de sessie, behoudens
een duidelijke, aangename rust (‘Erstreaktion’). Desgewenst ‘kijkt’ men in de
ACS-bril die met het magneetveldpatroon gesynchroniseerde kleuren en geluiden
produceert. Deze hebben een bijkomende stimulerende of relaxerende invloed.
Het toestel wordt gestuurd volgens de biofeedback die via een vingerclip wordt
geregistreerd. De heilzame effecten volgen na de sessie (‘Nachregulation’).
Verantwoording:
De Vita-Life eMRS is een medisch ‘magneetveldresonantie’ behandelsysteem, dat op een
veilige wijze het lichaam een alternerend magneetveld aanbiedt in de grootte-orde van het
aardmagnetisch veld. Met een bodymat, lokaal kussen of acupunctuurpen worden magneetveldpatronen toegediend die inhoudelijk tot het biologisch venster van de mens behoren. Deze
worden tevens gecontroleerd volgens de biologische orgaanklok en door biofeedback.
De Biofeedback is gebaseerd op de HRV (Hart Ritme Variabiliteit) gemeten via een vingerclip.
Daarmee wordt de invloed van de magneetveldresonantie bijgesteld i.f.v. de aktuele rust- of
stress-toestand van het Vegetativum van de cliënt. Een grafisch display toont hoe het toestel op
het vegetatief zenuwstelsel reageert, wat ook een bijkomende bevestiging geeft van de aktuele
konditie en veerkracht. Deze curve wordt bijgehouden tbv. interpretatie bij eventuele opvolging.
De Vita-Life eMRS is een medisch apparaat met programma’s voor o.a. relaxatie, regeneratie,
herstel, tonus, doorbloeding, uithoudings- en krachttraining. Het wordt veelvoudig toegepast in
de internationale topsport. De vele positieve medische resultaten i.v.m. de meest uiteenlopende
aandoeningen, zijn uitvoerig gedocumenteerd in een lijvig boek van dr. med. Univ. Christian
Thuile. Het bijhorend ACS-systeem werd aanbevolen door de Oostenrijkse toppsychiaterneuroloog Prof. Dr. med. Manfred Walzl, als o.a. beste middel bij SAD (winterdepressie) i.t.t.
reguliere anti-depressiva !

‘eMRS magneetveldresonantie biedt een ideale, geautomatiseerde
en ontspannende cellulaire massage én geestelijke ontstressing.
Veelal gaat dit tevens gepaard met een energieboost.’
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