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Introspect 

Achtergrondinformatie 

Russische wetenschappers hebben de Introspect ontwikkeld. De mechanismen 

van de Introspect zijn gebaseerd op de theorieën van vele wetenschappers, 

doctors en professoren (N. Tesla, J. Lakhovsky, R. Rife, R. Foll, F. Morell, E. 

Rachet en S. Smith) en werden eerst slechts gebruikt voor wetenschappelijke 

doeleinden. 

De Introspect is het eerste apparaat dat kan communiceren met de cellen via 

frequenties. Elke cel in het lichaam zendt een kleine hoeveelheid 

elektromagnetische straling uit die specifieke informatie van de cel bevat. De 

straling heeft een bepaalde frequentie, die controle heeft over de functie van de 

cellen. Elk orgaan heeft zijn eigen frequentie. Zo is het hele lichaam een groot 

communicatiesysteem dat beïnvloed kan worden door externe elektromagnetische 

straling. 

Zelfs onze eigen gedachten kunnen onze toestand beïnvloeden. Als we negatief 

denken, leidt dit tot frequenties met negatieve informatie. De frequenties van onze 

organen kunnen gaan resoneren (meetrillen) met deze frequentie. Dit verstoort de 

functie van het orgaan. 

De Introspect beschikt over een grote database met frequenties van organen. 

Hiermee worden de frequenties van de organen vergeleken. 

Werkingsmechanisme 

De Introspect heeft een analyse- en een therapiefunctie. 

Voor de analyse en therapie wordt gebruik gemaakt van een speciale koptelefoon. 

Deze koptelefoon is verbonden met de Introspect en kan frequenties uitzenden, 

maar ook ontvangen. 

Analyse 

Bij de analyse wordt de Introspect ingesteld op een bepaalde frequentie van het 

specifieke orgaan dat geanalyseerd wordt en zal met de normale frequentie van 

dat orgaan gaan zenden om alleen dat specifieke orgaan te meten. De frequentie 

van het orgaan zal gaan resoneren (meetrillen) met de frequentie afkomstig van de 

koptelefoon. De koptelefoon ontvangt de frequentie van het orgaan. De Introspect 

vergelijkt deze met de frequenties uit de database en registreert de functionele 

status van het orgaan. De resultaten worden op een computerbeeldscherm 

weergegeven. 



Therapie 

De Introspect beschikt over 3 therapieën: metatherapie, reprinter therapie en de 

vegotest. 

Bij metatherapie wordt net als bij de analyse de koptelefoon gebruikt om 

frequenties uit te zenden en te ontvangen. Er wordt ook een laserlichtje op het 

voorhoofd gericht om het orgaan te activeren. Het geactiveerde orgaan zal gaan 

resoneren met de meest optimale normale frequentie uit de database. Tijdens het 

resoneren wordt de frequentie van het orgaan vergeleken met de optimale 

frequentie. Als deze samenvallen, heeft het orgaan de juiste frequentie 

overgenomen en zal weer beter gaan functioneren. 

Reprinter therapie is erop gebaseerd dat water, paraffine, spiritus en suiker 

langdurig frequenties, en daarmee dus informatie, kunnen opslaan. Als er een 

orgaan in disbalans is, kan de optimale frequentie voor dit orgaan in bijvoorbeeld 

water worden opgeslagen. Als men enige tijd een aantal druppels van dat water 

opdrinkt, ontvangt het lichaam deze frequenties en zal het orgaan telkens gaan 

resoneren met die optimale frequentie. Zo wordt het orgaan keer op keer 

gestimuleerd om op de juiste frequentie te komen. 

De vegotest is bedoeld om de reactie van het lichaam op medicatie te meten. Als 

men medicijnen gebruikt, kan de Introspect het medicijn scannen. De vegotest laat 

zien wat voor (positieve of negatieve) invloed het medicijn op het betreffende 

orgaan heeft. Ook kunnen eventuele bijwerkingen op andere organen in beeld 

gebracht worden.  

Praktische informatie 

Bij Introspect analyse & therapie krijgt men een koptelefoon op om frequenties uit 

te zenden en te ontvangen. Bij metatherapie wordt er ook nog een laserlichtje op 

het voorhoofd gericht. Verder is er geen contact met de Introspect nodig. De 

Introspect analyse & therapie is geschikt voor iedereen, ook voor mensen met een 

slecht gehoor. Het gaat namelijk om de frequenties die doorwerken in de organen. 

Als er sprake is van meerdere langdurige klachten, kan met metatherapie om de 3 

weken één orgaan behandeld worden. Zo krijgt het lichaam de tijd om zichzelf te 

genezen. Recente klachten kunnen in 1 keer verholpen worden met metatherapie. 

Met de Introspect krijgt men snel een beeld van de functionele toestand van 

organen en ziet men de resultaten direct. 

 

  



Introspect 
 

 Maakt een snelle analyse van de verschillende organen om de 
gezondheidsstatus en de functie van het orgaan te evalueren 
 

 Vergelijkt de resultaten van deze analyse met informatie, opgeslagen in 
een grote database die informatie bevat over gezonde organen van 
mannen en vrouwen van verschillende leeftijden 
 

 Maakt een evaluatie over welke maatregelen er genomen moeten worden 
om een ongezonde situatie te vermijden 
 

 Corrigeert energetische disbalansen 
 

 Test hoe verschillende medicatie het lichaam beïnvloedt 
 

 Beveelt verschillende medicatie aan, specifiek voor de persoon in kwestie 
 

 Meet het effect van de therapie of medicatie 
 

 Is een goede aanvulling voor andere methoden en therapieën 
 

 Is een preventieve methode, omdat een ongezonde gezondheidstoestand 
kan worden weergegeven voordat de symptomen zichtbaar zijn 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Introspect analyse & therapie kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


