
Chõ Producten 

Chõ Producten is onderdeel van Health Centre Chõ, centrum voor 
natuurgeneeskunde. De producten zijn ontwikkeld door Lynda en Stephen 
Kane van Energize Your Life uit Engeland. Dit zijn hoogwaardige 
producten, die je energiebalans ondersteunen en die je helpen om energie 
bewuster te leven. 

Milou van Rooij - de Vries 

Milou is natuurgeneeskundig therapeut, Reiki Master en Kindercoach. Ze 
is aangesloten bij de beroepsorganisaties BATC, Reiki Ryoho en Adiona. 
Ze is opgenomen in het register van het KinderCoachGilde. 
Milou heeft de trainingen Living with Energy Awareness en Vision Feng 
Shui bij Energize Your Life in Engeland gevolgd. Voor de Woning Energie 
Analyse gebruikt ze methoden en technieken uit deze trainingen. 
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Welzijnsproducten 
Bij Chõ Producten bieden we verschillende producten aan, die je 
energiebalans ondersteunen. Het zijn drie soorten producten voor: je eigen 
energie ondersteunen, je omgevingsenergie ondersteunen en je energie 
bewuste keuzes ondersteunen. 

Energy Eggs & Angels 

Vreemde energie is alle energie, die niet in jouw systeem hoort. De bron 
kan van alles zijn, waaronder: apparatuur, medicijnen, voeding, andere 
mensen en een plek waar je bent geweest. Deze energie komt via breukjes 
(laesies) in je aura naar binnen. Tegelijkertijd lekt jouw eigen energie weg. 

Je lichaam elimineert continue vreemde energieën in je systeem. Dit is een 
natuurlijk proces dat veel energie kost. Het lukt de meeste mensen niet om 
vreemde energie volledig te elimineren, waardoor ze een belasting 
opbouwen. Hierdoor ontstaan allerlei lichamelijke, emotionele, mentale en 
spirituele problemen. 

Je energie herstel je onder andere door middel van Energy Eggs en Angels. 
Ze zijn gemaakt van verschillende soorten natuursteen, waaraan informatie 
is toegevoegd met apparatuur. Hierdoor hebben ze naast hun natuurlijke 
eigenschappen nog extra eigenschappen gekregen. 
Energy Eggs ondersteunen je persoonlijke energie. Energy Angels 
optimaliseren de energie in je omgeving. 

Energy Eggs 
Persoonlijke energie 

Een Energy Egg is een prettig hulpmiddel om je 
energiebalans te herstellen. Ze helpen reeds 
opgebouwde energetische belasting te 
verminderen. Daarnaast helpen ze de opbouw van 
nieuwe energetische belasting te voorkomen. Ze 
ondersteunen je persoonlijke energie continue: 
ook als je slaapt, sport of  werkt. Je hoeft ze niet 
bij je te dragen; hierdoor zijn ze ook geschikt voor 
baby’s en kleine kinderen. 

Energy Angels 
Energie in woning en bedrijf  

Een Energy Angel is een prettig hulpmiddel 
om de energie van je omgeving te 
optimaliseren. Ze helpen energetische 
omgevingsbelasting te neutraliseren, zodat je 
hier als bewoner geen last meer van ondervindt. 
Daarnaast helpen ze bepaalde vormen van ki te 
verhogen, zodat deze voor de bewoners beter 
beschikbaar is. Ze ondersteunen de 
omgevingsenergie continue: ook als je slaapt, 
sport of  werkt. 

Pendels 
Kies bewust 

Met behulp van een pendel bepaal je van te 
voren of  iets verzwakkend of  versterkend 
voor is. Hierdoor maak je makkelijker energie 
bewuste keuzes. Een pendel is daarom het 
perfecte hulpmiddel voor een energie bewuster 
leven. Bij Chõ Producten kun je kiezen uit een 
Perfect Pendelum en een Omega Pendulum. 

Woning Energie Analyse 
Meten is weten 

Met behulp van een Woning Energie Analyse brengen we de energetische 
kwaliteit in een woning in kaart. Indien mogelijk analyseren we tevens de 
invloed van de energie in de woning op de bewoners. De bevindingen 
vermelden we in een rapport. Daarnaast ontvangt je een vrijblijvend 
advies. 


