
Ik heb regelmatig cliënten huilend aan tafel, omdat de uitkom-
sten precies overeenkomen met hun klachtenlijstje. Ook trauma-
tische, emotionele gebeurtenissen van jaren geleden komen in 
beeld.’ De apparatuur op het bureau van Bram geeft niet alleen 
inzicht, maar laat het lichaam op basis van referentiewaarden 
ook ‘herinneren’ hoe het hoort te functioneren. ‘Ik stimuleer het 
zelfhelend vermogen van het lichaam, en ondersteun dat proces 
met de orthomoleculaire geneeskunde.’ “Mensen krijgen vaker 
te horen dat de klachten tussen hun oren zitten en dat ze maar 
met hun ziekte moeten verder leven. Hen word verteld dat de 
klachten het gevolg zijn van het ouder worden en vervolgens 
worden medicijnen, die ernstige bijwerkingen hebben, ingezet 
om ze te onderdrukken; men doet uitsluitend aan symptoom-
bestrijding en vergeet te kijken naar onderliggende stress en 
oorzaken van het lichaam en geest.” Ik vind dat er te weinig 
begeleiding, nazorg en ondersteuning is voor de patiënten. 
Hierdoor worden de problemen op langere termijn vaker alleen 
maar ernstiger.

Een goede samenwerking tussen de reguliere en alternatieve 
geneeskunde zou optimaal zijn, het gaat tenslotte om de 
gezondheid van de mens. Canada is het eerste land waar deze 
samenwerking al is, er zullen nog vele landen gaan volgen in 
de toekomst.

De afgelopen jaren hebben enorm veel mensen  mijn prak-
tijk bezocht en met veel tevredenheid en dankbaarheid, hun 
succesverhalen liegen er niet om. Een scala van verschillende 
mensen van kinderen, tieners, huisvrouwen, zakenmensen, 
bejaarden, sporters. Zelfs enkele huisartsen en assistentes, HBO 
therapeuten, en veel verpleegsters uit de zorg, ook hun staan 
verbaast van wat de Bodycheck over hun lichaam vertelt, en 
voelen het verschil van energie vanaf de eerste sessie.

Zelf staat Bram niet stil bij hun eigen successen, ik kan niet ie-
dereen beter maken’, stelt hij nuchter. Bovendien is er nog een 
wereld te verdienen. Mensen vinden het heel normaal om jaar-
lijks hun auto weg te brengen voor een APK keuring, maar voor 
hun eigen veel complexer bio-energetische systeem nemen ze 
genoegen met de paar vragen van de huisarts. Toch lijkt ook de 
reguliere kant langzaam open te staan voor deze vernieuwing.

Roos Smeets
Na 3 grote operaties binnen een jaar knapte ik maar niet op..8 
maanden na de laatste operatie was ik nog steeds niet fit. Het 
had tijd nodig werd er gezegd en uiteraard zat daar ook een 
kern van waarheid in. Toch zocht ik op een gegeven moment 
hulp omdat ik dingen meer wilde leren loslaten want daar had 
ik nogal eens moeite mee.

Deze hulp heb ik toen gevonden in de persoon van Bram Pfeifer 
van Gezondheidscentrum Urmond. In het begin wist ik niet wat 
er allemaal op me afkwam maar door de fijne gesprekken met 
Bram kreeg ik steeds meer vertrouwen in deze unieke therapie.
Het was zelfs zo dat ik soms al tijdens de behandelingen voelde 
dat er iets gebeurde, ongelofelijk. En wat heb ik veel losgela-
ten, ontzettend veel. In mijn geval kwam dat er meestal uit 
in mijn dromen. En wat ben ik gegroeid in die periode, wijzer 
geworden, veel dingen geleerd. Vraag me niet hoe het allemaal 
mogelijk is maar door deze unieke, geweldige therapie ben ik 
echt een ander mens geworden. Ik ben diep moeten gaan, maar 
het resultaat is een ongelofelijk mooi kado.
Ik voel me herboren, dank je wel Bram..
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In de behandelkamer van Paramedisch Therapeut Bram 

Pfeifer hoef je niets te vertellen. Niets over je klachten of 

ziektegeschiedenis. Hij start met meten. Bandjes rond de polsen, 

enkels en het voorhoofd geven op zijn laptop inzicht in ruim 

11.000 fysieke, psychische en emotionele parameters. ‘Binnen 

een paar minuten heb ik een digitale blauwdruk van het 

lichaam. Fascinerend snel en nauwkeurig. Het medisch rapport 

kunnen ze na de behandeling mee naar huis nemen ter inzage.
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