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HANDEN 
 

 

De kracht om te 
genezen 

 

 
Jouw liefde is van 

invloed en van 
waarde 

 

Voor informatie 
www.quantumtouch.com 

 

Eerste gecertificeerde Quantum-
Touch®  Practitioner en Instructor 

Level I in Suriname 
M.A.Amatali, M.Sc. 

 

Persoonlijke website: 
www.angelfire.com/stars3/amatali 

 

e-mail: armand_amat@yahoo.com  
of  armand.amat@gmail.com 

Tel: 597-8543422 of 597-338288 (Suriname) 
Skype naam: armand_amat 

 

QUANTUM-TOUCH® 
 

Quantum-Touch® (QT) is een effectieve en 
wonderbaarlijke methode om met de handen te 
genezen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het 
wetenschappelijke principe van resonantie en 
entrainment voor het creeren van een krachtig en 
toch natuurlijke veld van genezingsenergie, 
gecombineerd met specifieke ademhalings-
oefeningen en eenvoudige lichaamsgewaar-
wordingen. 

 
Er wordt gebruikt gemaakt van de helende 
werking van de Universele/Kosmishe Energie, de  
kracht van de Onvoorwaardelijke Liefde.  Deze 
energie is in vele culturen bekend. De Japanners 
kennen deze Levenskracht als Ki, de Chinezen als 
Chi, de  Indiase Yogi’s als Prana en de 
Hawayaanse Kahuna’s (medicijnmannen/ 
sjamanen) als Mana. 
Bij QT behandelingen vindt er geen manupilatie 
plaats. Alleen een heel lichte aanraking met de 
handen en/of vingers wordt toegepast. 

 
QT is getest in klinische opstellingen en wordt 
toegepast in hospitalen en operatie kamers (USA). 
In USA is QT door de National Certification 
Board for Therapeutic Massage and Bodywork 
(NCBTMB) goedgekeurd voor de verzorging van 
Continuing Education (CE).  
 
Het is een veilige en natuurlijke wijze om het zelf-
genezingsvermogen van het  lichaam te verhogen 
en het wijst erop dat er geen limieten zijn in wat 
bereikt kan worden. Botten vallen na lichte 
aanraking met de handen/vingers spontaan in hun 
juiste natuurlijke positie terug. Pijn en 
ontstekingen verminderen drastisch en genezings-
processen verlopen sneller.  
 
QT is o.a. zeer geschikt voor het behandelen van 
stress,  depressie, hoofdpijn, migraine, gebrek aan 
levenslust, rugpijn, lichaams- en spierpijnen en 
emotionele klachten, ontsteking, en verder het 
herstructuren van het skelet. Middels afstand 
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behandeling, waar tijd en ruimte geen rol meer 
spelen, kunnen ook traumatische gebeurtenissen 
die zich in het verleden (ook vorige levens) 
hebben voorgedaan succesvol worden behandeld 
met QT. 
 
Jouw lichaam heeft het vermogen om zichzelf te 
genezen. Zo geneest het lichaam bijvoorbeeld 
een snee of een verstuiking  zonder dat je 
instructies geeft hoe die moet genezen. Verkeert 
jouw lichaam echter in een slechte 
gezondheidsconditie of functioneert je immuun 
systeem niet goed, dan zal jouw lichaam de 
energie niet hebben om zichzelf te genezen van 
ernstige ziekten en wonden. QT zorgt 
eenvoudigweg voor een krachtig veld van 
natuurlijke genezingsenergie die resoneert  en 
het genezingsproces versnelt. 
 
Alhoewel elk individu anders reageert bij een 
genezingsproces, hebben de verkregen 
uitzonderlijke resultaten de waardering uit een 
breed veld van deskundigen en genezings-
methoden gerechtvaardigd.  
 
QT practitioners zelf zijn steeds verwonderd 
over de vele uitzonderlijke resultaten in 
lichaamlijke en emotionele genezing verkregen 
met QT. 
 
Ter illustratie zijn er hieronder drie (van de vele) 
voorbeelden afgebeeld die bereikt zijn met QT. 
Het 1e voorbeeld is een veel voorkomende 
scheve heup die weer recht werd gebracht door 
een cursist tijdens een QT workshop verzorgd 
door ondergetekende, binnen enkele minuten. 
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De foto links is gemaakt voor de QT sessie en 
rechts daarna. 
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Het 2e  voorbeeld is het resultaat van een QT 
healing sessie van enkele QT cursiten van 
ondergetekende na slechts enkele weken 
ervaring. Het betreft hier een dame met 
rugklachten en een scheve heup en kromme rug. 
Foto beneden, links, is voor de sesie en rechts is 
na de sessie, van ca. een en een halve uur. Na de 
sessie waren de rugklachten aanzienlijk 
verminderd en was het lichaamspostuur 
aanzienlijk verbeterd . 
 

 
Bron: www.facebook.com/cflexion 

 

Het 3e  voorbeeld is uit eigen persoonlijke 
ervaring. Het betreft hier een jongen van zeven 
jaar die jarenlang heeft geleden aan ernstige 
scoliose zoals uit de onderstaande foto links 
blijkt. In minder dan drie maanden zijn er 
opmerkelijke veranderingen in de fysiologie 
opgetreden na QT behandelingen door 
ondergetekende zoals uit de foto’s rechts blijkt. 
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De genezing vindt op alle lagen plaatst, n.l.  op 
fysiek/lichamelijk, mentaal, emotioneel en 
spiritueel niveau; slechts de lichamelijke
verbetering is zichtbaar op de foto’s. 
Naast bovengenoemde goede ervaringen met het 
corrigeren van het lichaamspostuur en 
behandelen van ernstige rugkachten heeft 
ondergetekende ook goede ervaringen gehad met
het behandelen van o.a. hernia, hevige pijnen, 
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migraine, wonden en ontstekingen, depressie, 
emotionele problemen, relatie problemen, zelfmoord 
problemen, past-life (karma)  gerelateerde issues en 
coaching, het neutraliseren van blokkades, 
verbeteren van levenslust. epilepsie,  kanker  en het 
neutraliseren van ongewenste niet eigen energien 
(aanwezigheid van entiteiten). 
 
Daar waar ondergetekende niet lijfelijk aanwezig kon 
zijn bij de client, werden afstand behandelsessies 
gedaan al dan niet gecombineerd met  communicatie 
middels telefoon danwel Skype tijdens de sessies, 
voor clienten zowel in alswel buiten Suriname, 
waaronder in Noorwegen, Nederland, Engeland, 
USA, Dubai, Curaçao en Barbados. 
Goede resultaten met afstand behandeling werden 
o.a. verkregen bij gevallen van ernstige lichaams-
pijnen, stress, depressie, migraine, gebrek aan 
levenslust, emotionele problemen, zelfmoord 
problemen, het corrigeren van het lichaamspostuur, 
coaching, in coma verkerende clienten, open niet 
genezende wonden, past-life (karma) gerelateerde 
issues, epilepsie en aanwezigheid van ongewenste 
niet eigen energien (entiteiten). 
 
Live QT behandelsessies middels handoplegging, 
resp. middels lichte aanraking met de vingers 
worden door ondergetekende gedaan voor clienten 
op aanvraag.  
Afstand behandelsessies worden tevens op 
aanvraag gedaan voor clienten die geografisch ver 
verwijderd zijn van ondergetekende, over de gehele 
wereld, zonder geografische grenzen, al dan niet via 
telefoon of met Skype.  
Live QT workshops Level I worden door 
ondergetekende verzorgd in Suriname en op 
Curaçao 
 
Disclaimer 
Quantum-Touch®  is niet bedoeld om de reguliere 
geneeskunde te vervangen, het is bedoeld als onder-
steuning, en dient men allereerst de medische specialist te 
raadplegen. 

 
LIVE QUANTUM-TOUCH® 

LEVEL I WORKSHOP 
 
 

Paramaribo 
Datum 

Zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 
 

Tijd     
8.30 u v.m tot 17.00 u. nm 

 
Locatie 

Harry Mungra workshop zaal 
Gongrijpstraat 178 

 
Instructeur 

Armand Amatali, M.Sc. 
Gecertificeerde Quantum-Touch 
Practitioner en Level I Instructor 

 
Informatie en registratie 

Email: armand_amat@yahoo.com 
of 

armand.amat@gmail.com 
Tel. 594-338288 of cel. 597-8543422 

of  
Skype: armand_amat 


