
DE ITERACARE 

 

 

 

De iTeracare is een apparaat dat gebruik maakt van 3 verschillende 

technologieën om afwijkingen, ongemakken en problemen in het menselijk 

lichaam te corrigeren en om ons lichaam preventief te behouden tegen ziekte, 

ongemakken en andere verstoringen. 

De 3 ingezette technologieën zijn: 

- Terahertz Technologie. Deze technologie verspreid zich als een olievlek 

over de wereld omwille van haar uiterst heilzame werking op het 

menselijk lichaam 

- Quantum technologie. Deze technologie behoedt de relaties tussen alle 

manifesten in het universele quantumveld.  

- Optische kristal technologie waardoor de gekende kracht van kristallen 

mede de trillingen versterkt 

- En bovendien maakt de iTeracare gebruik van het effect van de Heath 

Shock Proteins waardoor afvalstoffen efficiënt uit ons lichaam verwijderd 

worden 

 

 

Terahertz Technologie 

Het iTeracare apparaat gebruikt gerichte terahertz frequenties die tot 20 – 30 

cm in het lichaam kunnen binnendringen zonder enig ongemak of irritatie te 



veroorzaken. Iedere cel in ons lichaam trilt op een bepaalde frequentie welke in 

Hertz wordt uitgedrukt. Terahertz resoneert in het lichaam op dezelfde 

frequentie als gezonde, menselijke cellen… dit komt overeen met miljarden 

trillingen per seconde. 

De elektromagnetische golven uit het terahertz gebied worden tegenwoordig 

gebruikt in de geneeskunde als een biofysische factor om allerlei soorten 

aandoeningen en afwijkingen terug te corrigeren. 

 

Wat is quantum energie? 

Sommige wetenschappers hebben deze energie eigenlijk de Geest van God 

genoemd. 

Op het niveau van het foton kan een bewust gerichte intentie het gedrag van 

de fundamentele bestanddelen van materie veranderen. Als dit concept waar is 

voor het foton, is het logisch dat dit ook voor ons geldt. Immers, als we de 

implicaties van dit model accepteren, dan moeten we ons afvragen waaruit de 

mens bestaat. 

Kwantumtechnologie is een technologieklasse die werkt met behulp van de 

principes van de kwantummechanica (de fysica van subatomaire deeltjes), 

waaronder kwantumverstrengeling en kwantumsuperpositie. 

Zo'n definitie kan je hoofd doen tollen, maar de waarheid is dat je niet precies 

hoeft te weten wat kwantumtechnologie is om er gebruik van te maken. Je 

smartphone is een soort kwantumtechnologie - de halfgeleiders gebruiken 

kwantumfysica om te werken - maar noch jij, noch de ingenieur die hem heeft 

ontworpen, hoeft de ins en outs van de kwantummechanica te kennen. 

Telkens wanneer u een navigatiehulpmiddel op uw telefoon gebruikt, gebruikt 

u het raster, de leylijnen of de lengte- en breedtelijnen van onze aarde. Deze 

"ongeziene" lijnen helpen u elke dag te komen waar u heen moet. Deze lijnen 

of referentiepunten voor onze aarde zijn vergelijkbaar met wat we rond ons 

aura- of lichtlichaam hebben. 

 Oosterse geneeskunde verwijst vaak naar deze lijnen als lichaamsmeridianen. 

Heel eenvoudig geldt hetzelfde voor de positionering van de organen in ons 

lichaam. 

 



Dat is ook de reden waarom alle dieren dezelfde organische structuur in het 

lichaam hebben. 

Dit betekent dat de zwaartekracht-magnetische omstandigheden op deze 

planeet bepaalde manieren dicteren hoe energie in te nemen (voedsel) en hoe 

energie te verwijderen die niet meer nodig is (eliminatie): 

· de longen zijn de ruimte voor de uitwisseling van gasvormige stoffen 

· het spijsverteringssysteem met lever en nieren/blaas zorgt voor de vaste en 

vloeibare stoffen 

· de huid en andere vliezen dragen ‘emotionele’ stoffen over 

De iTeracare werkt met terahertz signalen, kristalenergie en natuurlijke 

geneeswijzen die allemaal deel uitmaken van het kwantumveld, zodat je kunt 

helpen de emotionele, fysieke en spirituele aspecten van je lichaam te 

genezen. 

 

Heat Shock Therapie 

Iedereen kent de sauna als bron voor het herstellen en behouden van onze 

gezondheid. 

Het principe waarvan de sauna haar heilzame effecten verkrijgt is de werking 

heat shock proteins (HSP) oftewel de hitte shock eiwitten. 

Het is gekend dat door het lichaam bloot te stellen aan plotseling verandering 

van de temperatuur zich specifieke eiwitten vormen, de hier benoemde HSP’s. 

Deze HSP’s hebben dan weer als eigenschap om afvalstoffen, zowel organische 

(afbraak van cellen en ongewenste voedingsstoffen) als anorganische (bv 

nanoplastiekdeeltjes) in te kapselen en af te voeren uit ons lichaam. 

Om deze reden wordt aangeraden een kwartiertje voor en na de behandeling 

met de iTeracare één of meerdere glazen warm water te drinken om zo de 

afvoer van deze ongewenste stoffen in het lichaam te faciliteren. 

Bij voorkeur wordt ook het water dat we gebruiken met de iTeracare 

behandeld om dit de eigenschap heeft het water te ontclusteren, dwz dat de 

watermoleculen die in het ‘gewoon’ water in ketens aan elkaar geregen zijn  en 

daarom in het lichaam eerst uit elkaar moeten worden getrokken (hetgeen 

extra energie vergt).  Deze ketens van watermoleculen worden, voordat ze 



opgenomen reeds door de iTeracare uit elkaar getrokken waardoor dit water 

ogenblikkelijk en zonder verdere toevoeging van energie in het metabolisme 

kan opgenomen worden. 

Terahertz-water zou de ganse dag door gedronken moeten worden omdat het 

het bloedcirculatiesysteem van het menselijk lichaam aanzienlijk kan 

verbeteren. Het verhoogt effectief het watergehalte van cellen en de efficiëntie 

van communicatie tussen cellen. Het kan cellen activeren en repareren. 

 

 

De snelle ontwikkeling van THz-technologieën en de verkregen 

onderzoeksresultaten voor huidweefsel benadrukken het potentieel van THz-

golven als onderzoeks- en therapeutisch instrument. De perspectieven op het 

gebruik van THz-straling hebben betrekking op zowel niet-invasieve diagnostiek 

als stimulatie en controle van verschillende processen in een levend 

huidweefsel voor regeneratie en kankerbehandeling. 

 

 



Werkingen en resultaten van de iterahertz 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waarvoor kan u de iTeracare aanwenden 

 

U vindt hier een overzicht van de domeinen waarin de iTeracare kan toegepast 

worden…laat u niet beperken tot de hier aangegeven aandoeningen en 

toestanden, deze zijn slechts enkele voorbeelden. De werking van de  iTeracare 

kan naar alle gebieden in  het menselijk lichaam uitgebreid worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkele getuigenissen 

Laat u ook niet beperken tot de hier aangegeven getuigenissen, op het Internet 

gaat u vele getuigenissen terug vinden en in de wekelijks georganiseerde zoom 

meetings komen er steeds weer nieuwe interessante getuigenissen van de 

iTeracare op zowel mens als dier naar voren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getuigenis na hart attack binnen de maand 13% verbeterd….na 

twee maanden 50%....werd aanvankelijk ingeleid voor open hart 

operatie maar weigerde!! 



De iTeracare heeft tevens een herstellend effect op de stamcellen in ons 

lichaam. Hierdoor krijgen nieuwe cellen die constant in ons lichaam 

aangemaakt worden een krachtige en gezonde basisinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd en nek 

Cervicale zenuwen 

Deltaspier, biceps 
Pols, uiteinden 

Triceps  

diafragma 

hand 

Borstkas zenuwen 

          Borstspieren 

            Buikspieren 

Lumbale Zenuwen 

          Beenspieren 

Sacrale zenuwen 

Darm, blaas 

Seksuele functies 



Andere zones die door de iTeracare kunnen behandeld worden om onze 

algemene conditie te verbeteren en om ons te behouden tegen toekomstige 

ziekten (preventie is altijd beter dan genezen ) 

 



 

 



 


