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Hoewel de YaEer ïherapie@ een veilige behandelwijze
vervangt het niet een reguller rnedische behandeling.
Voor advies raadpleeg altljd uw arts of medisch specialist.
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§«m §$eg'o {K§tr§§}, Kcm sora«crk
geor&ömteeryde *ker«p&esrs§*m,
ew§dex*ce bwsed, e§§cw§ie§ cNa exm§e§x
w&§r M'eder§,«Nxd.
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Therapie?

Thercpie?

Evidence bssed

\trIcrcrrvoor Ynger

De oorsprong van de Yager Therapie@ ls ruim 40 jaar
geleden. Sincis die tijd hebben er ta! van onderzoeken
en studies plaatsgevonden naar de effectiviteit en
effrciency en zijn cle resultaten ervan gepubliceerd.
De conclusie in vergelijk rnet andere behandelmethoden:

Yager Therapie@ is geschikt voor eerï breed speetrum
aan zowel psyehische- als psychosomatische en

fysieke aandoeningen en stoornissen en kan
ingezet worden voor:

er"a.

, Angsten, Fobieënr

V«ger §ker«p§,e@" xrerza{rëmd
x&§sr. dn §dxnr&m Y«ser, §,s eem,
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tker«p&eworrm d§e aowa& §oss§««xad
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voor de Ynger Thererpiet is dat
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Oorzqqlr en gevolg
Syrnptomen, die vaak ook als ziekte bencemd worden,
kennen altijd een ooreaak. Sornnrige theraplev«:rmen
rnaar ook het gebruik van verschillende medie ijner"r
richten zích op de aanpak van deze symptomen maar
lossen de oorzaak niet op" De Yager Therapie6 is bíj
uitstek geschikt voor tai van problemen en klachten
waarbi"! de or:rzaak in het verleden ligt en ontstaan is
door bijvoorbeelC een emotioneel ingrijpende
getreurtenis.

. Panlekaanvallen
. Dwangneurases,/ Dwangstoornissen
. §tress, Depressie, Burn-out klachten
Posttraun'latisch stresssynclroorn {Fï§§J

. Chronische pijnklachten, Migraine,
§panningshoofdpijn
" Astrna, Al lerEieën, Versterki
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. Persoonlijkheidsstoornissen
" §laapproblen"ren (inslapen en doorslapenJ
" Verslavingen [aowel str:f- als niet stofgebondenJ
. Seksuele. dermatologische en

gynaecologische klaehten

. Etc.

De YaEer Theraple@ is als een virusscanner op de PC.

Het zoekt naar elonzaken en bronnen cm vervolgens de
vastgelegde infcrmatle [delenJ te wijzigen / veranderen
en aan te passen aan de huidige ínzichten, kennis en
maatstaven. hlet pakt Caarbij het probleern / de kiacht
bij de wortel aan"

Voordelelr vqtr een behsndeling
met de Yager-Csde@
" Werkt zonder pijnlijke herbelevingen van trauma's of

negatieve gebeurtenissen zoals lríjvoorheeld tijdens
regressie kan voorkomen.
Werkt
ock zonder dat cJe behandelaar precies op de
"
hoogte is van het probleem en is daarrnee sen zser
discrete behandelwijze.
. Werkt zonder fornrele inleiding en trance en is dus
verenigbaar met nagenoeg elke geloofsovertuiging.
" Kortdurend, één tot enkele behandelingen vslstaan
voor bijna elke aandoening.
. Kan zowel op leleatie als ook vanuit de thuissituatie
wonden uítgevoerd.

