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$,-rmeties fi#n ï*e. Eigzcneiere kcnmei-ken vcn AF ziin c's"
hre* spiertester-r i;-r hei hele hewegingshereik vt:n eerx spier,
dc uiíbreiding v#n de vii$- i"leeir de:even-elementenleer en

het'hologrern'.
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Applied Physiology (AP) is een methode die
mensen helpt meer vonuit hun krocht le leven,
hel menseliike lichoom beter te moken en de
menseliike geesi le voeden. Het biedt een
krochtig hologrofisch model dot het fysieke
lichoom en het metofysische lichoom verbindt.
Fysieke bolons en spirituele hormonie kunnen
doorvon hel resulloot ziin. Binnen de olternolieve geneeswiizen wordt het vook geclossificeerd qls een richting von gespecioliseerde
kinesiologie omdol, zools in veel oonverwonle
disciplines die op deze monier oongeduid wor-

f!cÊ"1

in stoot snel "in le zoomen" op onbolonsen binnenin het fysieke en meiofysische lichoom, von
de binnenste werking von een enkele cel diep in
de weefsels von een viiool orgoon von het
lichoom lot de buitensle krochlen von oltiludes
en gedochlevormen die emoties in beweging
zetten.
Een fundomenteel, olles integrerend principe in

het Applied Physiology-model is

de

Hologrofische Supertheorie. Deze zienswiize
von het universum is noor voren gekomen uil

het werk von een oqnlol vooroonsloonde
wetenschoppers die geloofden dot " olles in het
universum deel is von een conlinuum
...bewustziin en leven elkoor omvollen door het
hele universum...ieder deel von hel universum
het geheel omvot ...iedere cel in ons lichoqm de

den, informotie over de energetische condilie en
vitoliteit von hel lichoom verkregen wordl door
een serie spierobservolies die in de regel
spierteslen worden genoemd en woor in de AP
noor wordl verwezen ols "muscle moniloring".
Muscle monitoring slooï op de monier woorop
specifieke spieren von het lichoom reogeren op
oonroking en conlrole methodes. Dit is een
monier von communicolie iussen een AP theropeut en de onzichtbore biologische en spirituele
wereld von de cliënt. Dil geovonceerde muscle
moniloring-sysïeem sleh ons in stool te communiceren mel een specifiek neuronelektrisch circuit (bestoonde uit een ogonist, ziin synergist en
ziin ontogonisten). De gegevens die we kriigen
von deze conversotie met het lichoom sleli ons

kosmos omvot" (Tolbot 1991). ln wezen is
reoliteit een proiectie von een universele orde
die in elke oloom, hei tolole zonneslelsel of een
menseliike cel gevonden kon worden - woorbii
in iedere microkosmos de informolie von de
mocrokosmos oonwezig is en viso verso. Een
mooi voorbeeld doorvon is een hologrofische
ploot (die gebruikt wordt om 3-dimensionole
hologrofische beelden le proiecteren). Deze kon
gebroken worden, en een klein deel von de
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Het hologrofische ospect von het

AP-model
komi op verschillende monieren noor voren -len
eersle, kunnen we door het Applied Physiology's
geovonceerde systeem von spierlesten, muscle
monitoring (deze specifieke techniek, '14 tesiposiiies per spier,
wordt ols eerste onderwezen in de bosiscursus, zie cursuskolender) op een zeer vrien-

ploot zelf kon nog steeds een totool hologrofisch
beeld geven - het beeld heeft misschien niei de
dichtheid von de hele ongebroken plool moor
het is nog steeds een heel overïuigend hologrom. (zie figuur 1)
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toring-gegevens
gebruikt om een

obiectmeridioon en
een referenliemeridioon le bepolen.

De Veertien Meridianen van

Applied Physiologv
.liguur 2

gen. Het voslslellen von deze gebieden is de
eersle slop in begrip, occeptotie, leerproces en
heoling.
breedte-as

(referentie)
merediaan

Zools we ol eerder zeiden, ziin er lwee loser-

slrolen nodig die bii elkoor komen op

de

fotogrofische ploot om een compleei 3-dimensionool beeld te vormen. ln de onologie von het

cliënt/theropeuihologrom stelt de cliënt de
obiectstrool voor ofwel loserlicht teruggekoolsl
von het obiect binnen in hun wezen. De AP-theropeut slelt de referenliestrool voor die de loserstrool noor de hologrofische plool leidt.
CV G\] 1IÁ I{I ]tA DU BL
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dot de metofysische
"Low of Atlroction" ofwel de "wet von

AP-lheropeuten geloven

lengte-as (objekt) meridiaan

oontrekking" cliënten en lheropeulen somen zol
brengen in een krochtige wisselwerking mel
voor die situotie unieke resuhoten. Verschillende
lheropeuten zullen hun eigen specifieke
cliënt/theropeuthologrommen ociiveren en
blootleggen. Dit is woor "gelijkgestemden"en
"geliike geesten" noor elkoor toegetrokken worden door de metofysische "Wet von
Aontrekking". De twee loserstrolen komen bii
elkoor door de indicoiorspier en AP-tool te
gebruiken. Het resultool is een observotie die tot
stond gekomen door communicotie met de
oongeboren wiisheid von het lichoom von de
cliënt. Deze oongeboren wijsheid is beschikboor
omdot het in AP gebruikte coórdinotensysteem
de meesle vooroordelen uitbont die op kunnen
riizen tiidens hel muscle moniloring.
Een onder ospect is dot we uit de kwontummechonico welen dot een elektron olleen een golf
is fot hij wordl woorgenomen. ln AP possen we
dit kwontummechonicomodel toe op de monier
von het gedochlenvorm- en otlitudehologrom.
Wonneer we de cliënt met specifieke woorden
uit dil hologrom confronleren zorgt dot voor het
oonzetten von een kettingreoctie oon herinneringen uit het verleden, hetgeen de monier is
woorop het 3-dimensionole beeld von hun
werkeliikheid zichtboor wordt.
Een fundomenteel onderdeel von AP is het octiveren von "Alomvottende Liefde", ofwel "All
Encompossing Love" . Volgens Richord D.Ult is
dit de toiole en compleie occeplotie en gevolgtrekking von olle fysische en metofysische weiten von het universum, bekende en onbekende."
Als een AP-theropeul gecentreerd is en deze
slooi von olomvotiende liefde opzoekt terwiil hii
een cliënt benodert, zelten zii een boloncerende
en helende krocht in werking die in hormonie is
met de oongeboren wiisheid von ol de fysische
en melofysische wetten von het universum.

Als een AP-lheropeul door middel von circuitlokolisqtie von olormpunien een dergeliike
obiectmeridioon en een refereniiemeridioon
heeft geïdentificeerd, zol de informolie noor een
heel specifiek gebied von slress en onbolonsen
in hei lichoom wiizen - vergeliikboor met hel feii
dot wonneer ie lenglegrqod-(x-os) en breedtegrood(y-os)gegevens combineert, ze oltiid een
heel specifieke ploots op de oorde oonwiizen.
(zie figuur 2)
Wonneer we het gebied von slress of onbolons
geïdeniificeerd hebben, kunnen een oontol
hologrofische systemen(z-os) ingezel worden
om bolons en homeoslose (zelfregulering) te
bevorderen (ln AP noemen we de dynomische
bolons in de fysieke èn meïofysische conditie
von het lichoom "homeo-slo-slress"). Eén von de
biidrogen die AP heeft geleverd oon de kinesiologie is het grondige onderzoek dot geresul-

HOMEO.STA.STRESS

=

the dynantic halance in lhe
plrys ical fiild metdpá1,sica/
cpndition of the human hody.

teerd heeft in, tot nu loe rond de 30 "hologrommen". Elk von deze hologrofische sysiemen heeft
een coórdinotensysleem (uitgedrukt in objecten referenliemeridioon) dot de AP-iheropeut in
sloot slelt ziin honden o.h.w. ols loserstrolen te
gebruiken en diep in de cellen, weefsels, orgonen en gevoelens von de cliënt ziin lichoom te
kiiken, en zo de gebieden die ofwiiken von
"homeo-slo-stress" noor voren le kunnen bren-
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ALL- ENCOMPASSING LOVE =

Dezelfde krochlen werken in het metofysische
vlok, zich monifesterend ols slressvolle ottitudes,
piinliike gedochten of het verminderen vqn hel
liefdevolle in ons wezen. Het AP-systeem kon
ook de homeo-sto-stress herslellen von het
metofysische ospeci. Op een heel diep niveou
voedt AP het bewustziin von hel "luisleren" noor
het fysieke lichoom. Als we luisteren noor onze
ziektes kunnen ze een groie gove ziin die ons
duideliikheid geeft over de fysieke of metofysische sloot von ons wezen. Door de krocht von
"Alomvoitende Liefde", kunnen we de "verschuiving in bewustziin" goon ervoren die occeplotie, groei en uiteindeliik heoling leweeg
brengt. Eén von de belongriikste doelen von AP
is om theropeuten en hun cliënten te helpen de
"innerliike krocht" te ontdekken om zo krochtiger
te worden in het fysieke en het metofysische
vlok. Als een gevolg doorvon reoliseren we ons
dot "beier worden" niet olles is woor het om gool
( hoewel we ons vook wel degeliik wonderboorIiik genezen zien). Een "genezing" zoeken vormt
niet noodzokeliikerwiis een oonleiding lol voorwoortse groei voorol ols we verwochten dot die
von builen onszelf komt. AP gelooft in de heolingrelotie tussen leroor en sludent woor we
onszelf heen en weer zien schuiven lussen leroor en studenl, ofhonkeliik von woor we voor
optimole gezondheid op een bepoold moment
moelen ziin. lmmers, ziin we niel oltiid op een
relotieve monier zowel leroor ols leerling? Als
de leerling er kloor voor is zol de leroor verschiinen, en omgekeerd.

the tota[ and complete acceptailce

and implementation
of ttll physical and metaphysical laws
of the universe known or unknown.

-

Richard D. IJrr

Een fysische wet, de Wet von de Aontrekking
(tegengestelde lodingen trekken elkoor oon terwiil geliike lodingen elkoor ofstoten) zorgt dot er
orde is in het fysische vlok von onotomische,
moleculoire en celluloire struciuren. De even
belongriike metofysische wetlen, inclusief de
metofysische Wet von Aontrekking zorgen dot er
orde is in het metofysische vlok von oliiludes,
denkpolronen en spirituele energie.
AP-theropeuten werken in een model bepoold
door polorileilen. De oude Chinese filosofen en
ocupunclurislen woren er zeer mee vertrouwd.
Ze gebruikten de termen yin en yong om de
eeuwige relolieve en poloire notuur von hun
eigen energiesysteem en genezende werk le
beschriiven. De vertoling von yin is ruwweg de
"schoduwkoni von de helling" en die von yong
de "zonnige kont von de helling". Alle dingen
hebben in vergeliiking tot ondere dingen hun
eigen yinnotuur en eigen yongnoïuur.
Biivoorbeeld, de worlels von een boom ziin yin
in relotie tot de slom von de boom die yong is.
De siom von de boom is echter yin in reloiie tot
de tokken die yong ziin. Deze zelfde tokken ziin

weer yin in relolie tot de bloderen. Deze
'relotieve poloriteit' strekt zich ook uit tol in het

fysieke lichoom. De kern von een cel is yin in
reloÍie tot hel celmembroon. De onderkont von
een voet is yin in relolie tot de bovenkonl von de
voet, moor die bovenkont von de voel is weer
yin in relqtie tot de yongbovenkont von het
hoofd! Zools eerder genoemd is het universum
poloir en relotief. ln hei menseliik lichoom is de
niet zichlbore olomische wereld von elementen,
ionen en moleculen voortdurend in beweging.
Orde wordt bewoord door de inlerocties von
positief en negotief geloden deelties, de stoot
die we woornemen ols homeo-sto-stress is een
unieke en speciole bolons von deze poloriteiten.
De AP-theropeut is getroind energiehologrommen le gebruiken om deze poloriteiten le
monipuleren en voorzichtig verkrompte of verslopte weefsels die, tol in verschillende grodoties woren verstoord, uitgedrukt in "powers of
siress" ( of diepere logen von stress), terug te
brengen noor bolons en homeo-slo-stress. ln
homeo-sto-slress zullen deze weefsels (hun
orgonen, orgoonsystemen en hologrofische
menseliike slructuur) optimool functioneren.

Wot olriid heel belongriik is, is de focus von onze
oondocht. Heï is vostgesield dot ols we ons
"zicht" op iets focussen, we olleen een heel klein
deel (0,00001%) woornemen von hei beschik-

bore universum om ons heen. ln ons perifere
gezichtsveld is de hele resl (99,9999o/o) oonwezig moor hel is geen deel von ons bewustziin. Dif komt overeen mel de "tunnelvisie" die we
vook bii ziekte woornemen (99o/o von de liid
nemen de dingen woor we op focussen - onze
ongsten, onze zorgen over de toekomst - geen
vqste vorm oonl). AP kon de cliënt in sloot
stellen deze "verschuiving in bewustziin" von de
gefocuste visie (minder don l% von de reoliteit)
noor de perifere visie( meer dqn 99o/o von de
reoliteit) te moken. We kunnen ons die
voorstellen ols de visie von een loeschouwer op
ofsiond Als we ons de kunst eigen kunnen
moken om onze themo's en problemen vonuit
dol "niet gebonden" perspectief le zien, eryoren
we echle perifere visie. Dit kon vergeleken worden met hel "zichlbore" spectrum( rood, oronie,
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moirix"-prinler woor het beeld is opgebouwd uit
een potroon von zworle stippen - hoe meer stippen ie ofdrukt per vierkonte cenlimeter, hoe
beter de resolutie is von het volledige beeld. Het
is olsof elk hologrom overeen komt met een
serie stippen. Als er meer hologrommen
loegevoegd worden oon het "bolonsploolie",
komi er een completer beeld le voorschiin. Elk
hologrom kon een duideliiker beeld geven over
de stoot von stress von de cliënt. Wonneer het
hologrom een specifieke meridiooncombinotie
oongeefl, zql de modoliteit een grotere resolulie
geven von de fysieke of metofysische reoliteit.
Deze metofysi-sche reoliteit kunnen we
vergeliiken mel de otmosfeer von de oorde boven het lengte/breedte-os punt (de x,y-coórdinolen), terwiil we de energie von het fysieke
lichoom kunnen vergeliiken mel hel binnenste
von de oorde - onder het lengte/breedte-os
punt. Figuur 3 geeft een idee von hoe de z-os
eruit ziel.
Hoe is het voor een AP-theropeut mogeliik om
zo diep door le dringen in de ogenschiinliik zo

geel, groen, blouw, indigo, violet) wot moor een
klein deel is von het elektromognelische spectrum dot ons omringt, bombordeert en effect op
ons heeft.
Als we ons richten op fysieke of emotionele piin,
hebben we de neiging in ziin intensiteit vosl te

goon zitlen tot het punl woorop het ons uiteindeliik motiveert er iets qon te doen. Het AP-systeem kon helpen ons "perspectief te verbreden",
het ons losmoken von deze piin steeds mokkeliiker ie moken en een stoot te bereiken woorin
we open sloon voor "leerprocessen", woorbii hel
lichoom ons meetinstrument wordl. AP geeft ons
ook het verbond tussen de stresstodio en de
middelen om geliikmotig en met weinig weerstond geleideliik noor een stool von homeo-siostress te komen.

Zools eerder genoemd post een AP-theropeut
een oontol hologrommen loe, ook wel
modoliteiten genoemd, om diep in hei binnensie von de fysieke en/of metofysische riiken von
de menseliike ervoringen
le delven. Elk geeft een
Het Applied PhysiologY Model
uniek perspectief. Als ie
van
het Fvsieke en lVletafysische Lichaam
moor een poor von deze
" ./iguur3
hologrofische wegen
Tibetauftse I /iguren
hebt, zou ie slechts een
Pttletríte'it
Licht(photon)
beperkte mogeliikheid
Geluid
hebben de duideliikheid
Ckakra
von het totoolplootie von
(jeesl
EÍe ctrotrastteÍisch
"
het lichoom le onlÁttra
dekken (hoe meer
modoliteiien, hoe
duideliiker het beeld).
Vonuit de ruimle gezien

Gedachle,s

Áttitudes

is oltiid moor een deel
von de oorde zichtboor
biivoorbeeld de continenlen Azië en Afrikq.
Dit is echter geen plootie
oorde.
Vonuit een onder perspectief zou ie ondere
continenlen zien en ie
reoliseren dot het originele plootje onvolledig is

von de hele

geweesl.

Er ziin

nog
ondere monieren om het
begrip onvolledig pers-

pectief beter le kunnen
begriipen. Denk biivoorbeeld oon een ploolie
gemookl door een "dot-
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lJot

strotegie verzinnen om dwors door iets heen ie
schieten wot heel solide liikt, zools een rodiogolf
die dwors door de muren von ie huis gool om
zich te monifesteren ols een symfonie wonneer
ze opgevongen worden door de rodio. Een APtheropeut begriipt de relotie lussen de "snelheid" von het brein en de oord von de reoliteit
en kon modoliteiten ols gereedschop gebruiken
om de synchronisotie ie bewerkstelligen die
hem/hoor in stoot slell dwors door het fysieke
lichoom te "schieien" in de gebieden woor stress
de fundqmentele orgonisotie von homeo-stostress bedreigt. Wot is er don in ol die "lege
ruimte" in de otomen? Zools Sheldon Deol zo
mooi verwoord heeft "lege ruimle is eigenliik
niel leeg". Het is een reseryoir von niet-moteriële intelligentie, en uireindeliik verontwoordeliik voor hel moteriool, de uitdrukking
von zowel de geest ols het lichoom" (Deol
1 998). Hoe kunnen we ons Íoegong verschoffen
tol deze oongeboren wiisheid?

voste structuur von het lichoom en homeo-slosiress te bewerkstelligen? Het lichoom is niel zo
vost ols het liikt. De fundqmentele deelties von
het lichoom ziin otomen, en wetenschoppeliike
inzichten uit het begin von de 20e eeuw wiizen
erop dol otomen eigenliik groiendeels uil lege
ruimle bestoon! Een oloom bestoot uii een een
kern von protonen en neutronen en uit elektronen in een boon door omheen. Dil model wordt
wel het plonetoire otoommodel genoemd
omdol hel liikt op ons zonneslelsel, mel ploneten in een boon om de zon. Vonuit de chemie
weïen we echter dot er een geweldige hoeveelheid ruimte (relotief gezien) tussen de kern en
de in een boon bewegende elektronen is. Die
hoeveelheid ruimte kon vergeleken worden mei
de ofstqnd tussen ploneten en hun monen of de
oorde en de zon! Anders gezegd: ols de otomische kern zo groot zou ziin ols een korreltie
zond op de vloer von de Sixtiinse kopel zou het
dichtstbiiziinde elektron zo ver weg ziin ols het
plofond. Wot dqn creëert de "illusie von
mossieve moterie" die we ossociëren met de
fysieke wereld von orgonen, spieren en cellen?
De solide strucluur von moterie komt tot stond
door beweging. Elektronen bewegen zo snel
(2000 meter per seconde) in hun bonen dot het

liikt of ze overol regeliik ziin. Ze vormen

Gebruik mokend von geluid, kleur, ocutouch,
bloemenessences/ reflexologie of ondere bolonceersystemen, kon de AP-theropeut het
lichoom in stool stellen ziin eigen wiisheid te
qctiveren om homeo-sto-stress von cellen, orgonen, ottitudes, denkvormen en ol de ondere
fysieke en metofysische niveous te herstellen. Hii
kon het "tere web von intelligentie dot hel
'1989) octilichoom bii elkoor houdt" (Chopro
veren en zo kwontumheoling bewerkstelligen.
AP kon de denkvormen, oltitudes en gevoelens
bloot leggen die de gebieden in ons leven woor
we vqst zitten in hei verleden of bezorgd ziin
over de toekomsl lolen zien die ons verhinderen
in het heden te leven woor de reoliteit is.

zo

mossieve "schillen"om de otomische kern zools
de logen schil in een ui. Een voorbeeld met een
vliegtuigpropeller kon dot verduideliiken. Als het
stil stoot kun ie mokkeliik de voste metolen
bloden en de lege ruimtes ertussen zien. No de
siort kun ie bii loge snelheden nog steeds de
bloden ols een mossieve mosso onderscheiden
moor is het niet mogeliik te zien woor de bloden
of de lege ruimte beginnen. Het liikt vost te ziin.
Bii hoge snelheden, zullen de bloden helemool
verdwiinen en kon ie dingen ochter de bloden
redeliik helder zien, hoewel ze vervormd zullen
ziin door de bewegende bloden. Die ziin noiuurliik niet verdwenen. Als ie zou proberen iets
door deze bewegende bloden heen te steken,
zol ie ontdekken dol ze door nog sleeds wel
degeliik ziin, olleen onzichtboor. Ze gedrogen
zich olsof ze overol regeliik ziin, nel ols het elektron. De illusie von voslheid komt tot stond door
hun snelheid von beweging, en ze bewegen nog
bii longe no niet zo snel ols een elekiron. De
onlwerpers von de eerste gevechisvliegtuigen
konden het vuren von een mochinegeweer zo
ofstellen dot het precies door de ronddrooiende
propeller von dot vliegtuig schoot. Als een
getroinde ingenieur de reloiie begriipf lussen
snelheid en synchroniciteit, kunnen ze een

De mogeliikheden voor meer

persoonliike
krochi en expressie door het prokïiseren von AP
ziin oneindig. Nog steeds worden nieuwe hologrommen bloot gelegd, onderzochi en in koort
gebrocht op het lnternotionol lnstiÍute of
Applied Physiology en door individuele AP-theropeulen over de hele wereld.
Het werken met "Alomvoltende Liefde" en olle
ondere ospecten von Applied Physiology helpt
noor wii hopen een een nieuw tiidperk von
gezondheid, vitoliteit en hormonie te monifesteren. Wii nodigen iedereen groog uil om
deze "hologrofische ervoring" mee te moken en
meer over AP te weten te komen.
V** r
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Producten die de gezondheid van mens. dier en leelomgeving
herstellen ot' verbeteren.

E Voedingsupplementen,

Pcwer Sll is ullerst doeltrefíend en geeft de rfiÊest veeleisende
spcrtlleoelenaar alles wel hll/zil van eer dergelijk prcduct kan ",r

met 2 ror 4

mag verwach16n.

keel l-rogere eiïectieve opnalxe, werken dilekt op celkenl
(spiritueel). cellulair {enolioneel/mentaal) cn exrra-cellulair
(fysiek) niveau. De supplementen zijn verrijkt mel helende

Êenvour:1ig le gebrlrikên. Pcwer Sil kan naar eigeil bshoelle
ioegepast worden op gevoeiige plekken (gewrchten cf spieren), bi.l
veslzittencle soieren er ler behancleling van spieren na het spcrten.
Powersil w*rkl cliep er snel. Dankzt ecn unieke en originele
samensielllng worCt hel l-rooldbestafddeel van de gel {crganisch
SiliclLrm) zeer gced Cocr het lichaam opll3nomen. Dil geeÍl Ce sporter
een cptrmaal gêvcel van vrijheid rlocr Ëen v.lkoÍïen scepel qebÍuik
van zijn lrewegingsapparaai.

energie.

'í

Liefdeskrachtumiddelen,

verbereren

tle verbinding rnet'boven' ikosmos) én'bereden' {aarding),
brengen de Ziel mecr lot uitdÍukking, respccteÍen dc vrijc Wil,
door initiatie éónmalige inrame. Voor detorihcatie. drainage en
regeneratic van het lichaan op alle nivcaus.

I Vitalisatie van water,

PowerSil : 1 Actie maaktspierensoepe!
ïe gebruiksf

de AquaoprrMrzER'

is ccn krachÍige vitalisator vooL kraanwater, vcnvijdcrl de
energetische vervuiling, zorgt vooÍ minder kalkaanslag.

lenzil de gel dsor een deskundig wordt
loeEepesl.

geeft zacht en helder kraan\4'atcr met helende levcnsenergic.
HarmoniseeÍ de leef- en werkomgeving olrder nleer me{
betrckking tot elektrosmog en gcopaiische bclastingen. Geen
onderhoud, eenvoudige montage zonder soldeer- of
Tot 30 dagen na levering'niet goed-gcld terug'.

Workshop Liefdeskracht'{middelet

.

vóÓt sen inspanning op

gevoelig* piekkÊn. Hel opwarmencle ettecl
zorgt voor een aangenaan gsvosl, hei
máakt de sp €len ios en dc gewrichtan '. i
De ge dun cpsmeren zoncÊr ie rnasssrel.

Fower 5ii : 2 Control

zaagwed..

lhema "angslen en

voor hersiel na íysieke nspanf ng.
-'er verzcrging van gevoelige ci
lastzittende spieren na een inspanri''g

Distribuïeur voor Nederlond is

deprcssies" d.d. I 5 november 2003.

DNH Reseorch B.V.

lel: 030-ó770733
Informatie: tel, 020-4720397" wwrv.vitaliteit-service.nl
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