
Health Centre Chõ 
Centrum voor natuurgeneeskunde 
Health Centre Chõ is in 2003 gestart als Reiki Praktijk Chõ. In de loop der 
jaren is veel ervaring en kennis aan het centrum toegevoegd. Intussen zijn 
er vier onderdelen in het centrum aanwezig: Chõ Behandelingen, Chõ 
Producten, Chõ Instituut en Chõ Coaching. 
Health Centre Chõ heeft als missie: de kwaliteit van leven, werken en leren 
te verbeteren. Dit is dan ook het criterium voor alles, wat bij Health Centre 
Chõ wordt aangeboden of  gebruikt. Voldoet iets niet (meer), dan wordt dit 
niet toegepast en aangeboden. We testen regelmatig producten uit en 
volgen opleidingen om de kwaliteit te blijven waarborgen. 

Milou van Rooij - de Vries 
Milou is Natuurgeneeskundig Therapeute, Reiki Master en Kindercoach. 
Zij is aangesloten bij beroepsorganisaties BATC, Reiki Ryoho en Adiona. 
Opgenomen in het register van het KinderCoachGilde. 

Joost van Rooij 
Joost is Shin-Do leraar. Opgenomen in het register van Nederlof  
Foundation. Hij geeft trainingen in het centrum en op locatie. 

Openingstijden 
Voor een afspraak kun je terecht op: 

Trainingsdata kun je vinden op de website. 
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Centrum voor natuurgeneeskunde 

Verbeter de kwaliteit van leven en werken! 

Chõ Behandelingen 

Chõ Producten 

Chõ Instituut 

Chõ Coaching 

Health Centre Chõ 
Centrum voor natuurgeneeskunde 
Spechtenkamp 182 
3607 KK Maarssen 
0346-700217 
info@healthcentre-cho.com 
http://www.healthcentre-cho.com 

Ochtend Middag Avond

Maandag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Dinsdag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Woensdag 9:30 - 12:00 Gesloten Gesloten

Donderdag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Vrijdag 9:30 - 13:30 13:30 - 16:30 Gesloten

mailto:Info@healthcentre-cho.com
http://www.healthcentre-cho.com


Inleiding 
Breng je energie in balans en verbeter de kwaliteit van leven en werken! 
Wanneer je uit balans bent, ontstaan er allerlei lichamelijke, emotionele en 
mentale problemen. Wanneer je weer in balans komt, merk je dat de 
kwaliteit van jouw leven en werken zich verbeteren. 
Health Centre Chõ biedt verschillende manieren om je energie weer in 
balans te brengen: behandelingen, producten, trainingen en coaching. 

Chõ Behandelingen, 
Natuurgeneeskundige Touch of  Chõ behandelingen 
Reiki, Reflexintegratie, Bioresonantie, Integrale Stress Release 
Een behandeling is een ontspannen manier om aan je balans te werken. Je 
ondergaat een behandeling liggend op een behandeltafel of  zittend op een 
stoel. Bij een behandeling werken we op basis van de vijf  natuurgerichte 
principes. Alle aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naar alle facetten van een 
mens te kijken. 
Aan de hand van een protocol bepalen we welke techniek het meest 
optimaal is om in te zetten. Deze persoonlijke benadering maakt de 
behandelingen zowel effectief  als efficiënt. 
www.cho-behandelingen.com, info@cho-behandelingen.com  

Chõ Producten 
Ondersteunende producten voor gezondheid en welzijn 
Energy Eggs & Angels, Woning Energie Analyse, Pendulums 
Vreemde energie is alle energie die niet in jouw systeem hoort. Je lichaam 
elimineert continue vreemde energieën in je systeem. Dit is een natuurlijk 
proces, dat veel energie kost en vaak niet volledig lukt. Energy Eggs en 
Angels ondersteunen dit proces; zelfs terwijl je werkt, sport of  slaapt. 
Wil je weten welke Energy Egg of  Angel jouw energie het beste 
ondersteunt, overweeg dan een Woning Energie Analyse. Een Woning 
Energie Analyse geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een woning 
en de invloed hiervan op de bewoners. 
Wil je 24 uur per dag energie bewust leven, gebruik dan een Perfect 
Pendulum of  Omega Pendulum om te bepalen wat versterkend of  
verzwakkend voor je werkt. 
www.cho-producten.com, info@cho-producten.com 

Chõ Instituut 
Trainingen en opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling 
Reiki (eerste en tweede graad, Reiki Master en Practitioner), Shin-Do®, 
Verantwoord Testen, Integrale Stress Release, Touch of  Chõ 
Wanneer je zelf  de verantwoording over jouw energiebalans wilt nemen, 
overweeg dan een training voor je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens een 
training leer je praktische technieken om in je dagelijks leven in te zetten. 
Hierdoor heb je de kwaliteit van je eigen leven beter in de hand. 
Wil je een eigen praktijk beginnen of  je diensten in je praktijk uitbreiden? 
Of  wil je zelf  trainingen gaan geven? Overweeg dan een opleiding. Tijdens 
de opleiding ga je aan de slag met praktische technieken om zowel in je 
gezin als in je praktijk in te zetten. Daarnaast leer je hoe je je praktijkruimte 
en praktijkvorming optimaliseert. 
www.cho-instituut.com, info@cho-instituut.com 

Chõ Coaching 
Kindercoaching bij leerproblemen 
Reflexintegratie, Lezen in kleur, Visuele screening, Kernvisiemethode 
Als het niet goed gaat op school, verdwijnt het plezier in leren. Je kunt bij 
ons terecht met leerproblemen, zoals: lees-, spelling-, reken- en 
gedragsproblemen. Leerproblemen ontstaan door verschillende oorzaken. 
De coaching start bij het fundament. Door nog actieve reflexen te 
integreren worden verstoringen in de basis opgeheven. Vaak gaat leren 
lezen of  rekenen daarna vanzelf, zonder oefenen. 
Een andere oorzaak bij leerproblemen zijn de ogen. Als de ogen niet goed 
samen werken, of  als er sprake is van visuele stress bij grote contrasten 
(zwart-wit), dan ontstaan soms zelfs lichamelijke klachten tijdens lezen en 
rekenen. Via een visuele screening wordt dit eenvoudig uitgesloten. 
Naast het fundament en de ogen sluit ook de lesmethode niet altijd aan bij 
de voorkeur leerstijl van het kind. De Kernvisiemethode biedt dan 
uitkomst. In ongeveer zeven coaching sessies leert je kind een andere 
leerstijl om met de aangeboden lesstof  om te gaan. Hierdoor lukt het vaak 
wel om te leren en om resultaten te boeken. Daarnaast pakken we sociaal 
emotionele problemen aan. 
Hierdoor keert het plezier in leren terug. 
www.cho-coaching.com, info@cho-coaching.com
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