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“We gaan definitief 
dingen opruimen.”

“Wil jij alles meekrijgen 
over de Brein Regie 
Methode? Volg ons  
dan op de socials.”

Start- en eindfrequentie
n Startfrequentie

n Eindfrequentie

 Cognitieve
 gedragstherapie 

 EMDR 

 Meditatie 

 Brein Regie Methode 

 0 100 200 300 400 500

Sta jij ook versteld van  
de effectiviteit van de  
Brein Regie Methode?

Je hebt nu veel informatie kunnen lezen over weten-
schappelijke principes die de Brein Regie Methode 
ondersteunen, je hebt een beeld gekregen van de verschillen 
tussen de Brein Regie Methode en reguliere behandelingen,  
je hebt  kennis gemaakt met de bewustzijnsschaal van 
Hawkins en je hebt kennis vergaard over de werking van  
jouw zintuigen en geheugensystemen. 

In het oriënterend onderzoek is de Brein Regie Methode® vergeleken met 

EMDR, cognitieve gedragstherapie en meditatie. Uit de meetresultaten kan 

je zien dat de Brein Regie Methode® zorgt voor een stijging van het leven 

uitgedrukt in een cijfer en zag je de effectiviteit van één dieptesessie. 

In het diagram (zie afbeelding) zie je de begin- en eindmeting van alle 

methodes. Er kan aan worden afgelezen hoe effectief het traject voor 

de deelnemers is geweest. Hoe groter de frequentietoename, hoe beter 

fysiologische processen verlopen en des te meer energie wordt ervaren. 

Indrukwekkend, toch? 

Het oriënterend onderzoek heeft veel inzicht gegeven in de werking en 

effectiviteit van de Brein Regie Methode®. Het onderzoek krijgt dus 

een vervolg. Op dit moment werken we samen met een onafhankelijke 

onderzoeksleider en aantal onafhankelijke analisten die de kwaliteitseisen 

voor het uitvoeren van onderzoek controleren. 

Heb je nog vragen over het oriënterend onderzoek of wil je meer weten 

over het vervolgonderzoek? Neem dan gerust contact op! 

Sta jij ook versteld van de effectiviteit van de Brein Regie Methode® 

en wil jij dit ook? Gun jij jezelf een leven in hogere bewustzijnsniveaus 

waardoor je meer energie en minder stress zult ervaren?  

Stuur je ons dan een bericht? 


