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Prognos 

Achtergrondinformatie 

De Prognos brengt oosterse wijsheid en westerse wetenschap samen. Het is een 

computergestuurd meetsysteem voor de diagnose en therapie van (chronische) 

klachten, afkomstig uit de ruimtevaart. De Prognos is gebaseerd op het 

acupunctuursysteem en de meridianen. 

Prognos meet met behulp van moderne computertechnologie de energie van de 

12 hoofdmeridianen, welk intern verbonden zijn met de organen. De meetwaarden 

geven inzicht in de energietoestand van de meridianen. Objectief en 

reproduceerbaar wordt vastgesteld hoe de energietoestand in de meridianen is en 

waar blokkades in de energiestromen zijn. De toestand van de 12 hoofdmeridianen 

(zoals hart, longen, nieren, etc.) wordt via grafieken zichtbaar gemaakt op het 

beeldscherm. Het systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoord zijn, 

wat de oorzaak hiervan is en waarmee de verstoring op te heffen is.  

De Prognos bevat ook een Popp-module, VitaloMed en een Bioptimator. 

Popp-module 

Door de regulatiediagnose van de Popp-module is het mogelijk de regulatiestatus 

van iemand waar te nemen en daardoor te verifiëren of het lichaam met zijn zichzelf 

genezende krachten in staat is om de klacht tegen te gaan. Er wordt duidelijk hoe 

de energiehuishouding van het lichaam benut wordt. 

De Popp-module bevat een aantal indexen die verschillende aspecten van de 

gesteldheid van het lichaam weergeven. Er zijn verschillende indexen die 

empirische gegevens meten, zoals het vermogen van het lichaam om energie vrij 

te maken, de verhouding tussen de sympathicus en parasympathicus en het 

geleidingsvermogen van het lichaam. Andere indexen geven de afwijking en 

verspreiding van de normaalverdeling weer en de verhouding tussen verschillende 

indexen.  

Er zijn ook verschillende factoren in de Popp-module verwerkt. De eerste factor 

laat de psychische belastingen zien, de tweede factor geeft de organische 

problematiek weer, de derde factor wijst op de harmonie van de persoon, de vierde 

factor laat de afvoer van gifstoffen zien en de vijfde factor geeft weer hoe het 

gebruik van de beschikbare energie is.  

De rechts-links symmetrie van het lichaam wordt ook geanalyseerd. Zo is het direct 

mogelijk de regulatieproblematiek kant specifiek waar te nemen. 

Met de punten-analyse van de Popp-module kunnen de meridianen 

(energiestromen door het lichaam) nader bekeken worden.  



De Popp-module meet 

 Afvoer van gifstoffen 

 Electrosmog 

 Gespannenheid 

 Stress 

 Verhouding van parasympathicus en sympathicus 

 Vermoeidheid 

 Vermogen om energie vrij te maken 

 Vertebrale blokkades 

VitaloMed 

De VitaloMed is een gebitsmodule van de Prognos die de relatie tussen 

gebitsproblemen en meridiaan verstoringen inzichtelijk maakt. De VitaloMed brengt 

meridiaan verstoringen in beeld die al zichtbaar zijn voordat de gebitsproblemen 

optreden, dus dit is waardevolle informatie. 

Bioptimator 

De Bioptimator is onderdeel van de Prognos en biedt een unieke mogelijkheid om 

bioresonantie, kleuren- en frequentietherapie te combineren. Deze innovatieve 

totaaltherapie heeft een sterk harmoniserende werking op het lichaam. Door deze 

therapie tijdens iedere behandeling toe te passen, wordt het behandelresultaat 

versneld en sterk verbeterd. 

De energetisch therapeutische werking van de Bioptimator is gebaseerd op een 

bio-energetische verdichtingsmodule die het frequentiebereik van het zichtbare 

licht comprimeert en deze met bioresonantie en frequentietherapie combineert tot 

één geheel. De behandelmogelijkheden zijn harmonisatietherapie, 

frequentietherapie en kleurentherapie. 

Praktische informatie 

De metingen vinden plaats op de begin- en eindpunten van de meridianen, die zich 

op de handen en voeten bevinden. Er wordt een meetkring tussen de patiënt en 

het Prognos-systeem gemaakt d.m.v. een polsband en een elektrode. Diagnose-

Frequentie-Spectra worden via een koptelefoon aangeboden aan de cliënt en naar 

de kleine hersenen gezonden. De gehele meting duurt een half uur en daarna 

worden de resultaten besproken. 

  



Prognos 

Wat Prognos in beeld brengt 

 Schimmels  

 Virussen  

 Bacteriën  

 Parasieten  

 Toxische belasting  

 Geopathie / Elektrosmog  

 Littekenstoring  

 Gebit  

 Psyche / Emoties  

 Hersenkernen  

 Miasma’s (overgeërfde energetische verstoringen in DNA) 

 Chakra’s  

 Hormonen  

 Vitaminen / Mineralen / Aminozuren  

 Matrix (basis-bio-regulatie-systeem, regelt celcommunicatie en kan 

verstoord raken door pathogene vervuiling of afvalstoffen) 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een Prognos analyse 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) 


