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De Chips zijn ontwikkeld door Dr. Charles T. Krebs in samenwerking met Heiko Werner. Het zijn
kleine micro chips (zoals een telfoonkaartje) waarin de informatie/ frequentie is opgeslagen en vervolgens gesealed
is. Op de themadag bieden we diverse mogelijkheden van inzetbaarheid van de chips. Iris Jongmans en Ingrid van
Niekerk zullen demonstraties geven van spiertesten en hun versterking met chips. Maar ook kan er gedacht worden
aan versterking van paden.

De zuurstofchip, O2 harmony chip Deze chip helpt bij het balanceren van een zuurstof tekort,
zoals dat bij oxidatieve stress voorkomt. Stress bij de zuurstofvoorziening van cellen laat zich
vaak zien als restverschijnsel, ook al is het oorspronkelijke probleem al opgelost. Neuronen
kunnen op deze manier in een stand by modus of laag zuurstofgehalte modus terechtkomen en
dysfunctioneel blijven. We kennen diverse beelden van zuurstoftekort in het weefsel. Bekend zijn
doorbloedingproblemen, die tot orgaanschade leiden (bv herseninfarct of hartinfarct), maar ook
longziektes of anemie kunnen leiden tot verminderde zuurstoftoevoer. Door de zuurstof chip
worden aan het lichaam harmoniserende impulsen aangeboden en activerende (O2) frequenties
die het zelfhelend vermogen van het lichaam stimuleren. Het lichaam wordt gestimuleerd om
meer zuurstof op te nemen en de cellen beter met zuurstof te voorzien. In de regel wordt de chip
met de kleurzijde op het lichaam gelegd.
AYN Chip: All You Need chip: Deze Chip bevat frequenties, die zich het beste laten beschrijven
als een universele interface. Deze kan alleen gebruikt worden in combinatie met andere
energetische methodes van heling, de chip zal de werking verhogen en stabiliseren. De
frequenties van deze chip resoneren tot activatie, regulatie en harmonisatie van de chakra's en
helpen bij het balanceren van de polariteit. De energetische balansmethode biedt hiervoor de
basis. Werken met het fysieke lichaam kan de chip ondersteunen bij optimalisatie van de
celspanning en stofwisselingsfunctie of om te helpen met het uitscheiden van toxines en zware
metalen door gebruik te maken van de informatie van mineralen en planten uit de chip. Op het
gebied van de psyche helpt de chip de achterliggende emotionele blokkeringen op te lossen.
De fijnstoffelijke kwaliteiten van de chip stimuleren de energetische reiniging en harmonisering.
TA Chip, Thinking Advantage Chip Een aantal jaren geleden heeft Dr. Charles Krebs de
Thinking Advantage capsules op de markt gebracht samen met Nigel Griffith. Deze bevatten de
optimale voeding voor het brein, waardoor veel functies van het brein geoptimaliseerd konden
worden. een greep uit de positieve resultaten waren: verhoogde concentratie, beter geheugen,
minder in de war (minder vaak geswitched). De pillen zijn helaas niet meer op de markt, maar
inmiddels is er de TA Chip! Deze chip helpt bij een goede hersenfunctie, helpt bij het maken,
herstellen en vormen van goede neurologische netwerken. Samenwerking tussen linker en
rechter hersenhelft worden geoptimaliseerd door deze chip. Doordat de chip de neurologische
verbinding verbeterd, optimaliseert en reactiveert. Toepassing kan bij bij
concentratiestoornissen, bij verminderde samenwerking linker en rechter hersenhelft en bij
moeite met multi tasken.
De chips zijn te verkrijgen in Nederland De kosten zijn 60 euro per chip.

