
Heb je lichamelijke klachten en weet 
niet waar die vandaan komen? 

Wil je weten of je immuunsysteem 
optimaal werkt? 

Wil weten waarom je je moe en 
uitgeput voelt? 

Wil je weten of er te veel straling in je 
(slaap)omgeving is? 

Heb je vragen over voeding of 
allergieën? 

 

Dan kun je je met de Lecher Antenne 
op laten meten. 

 

 

 

Met de Lecher Antenne is de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid 
van iemand te meten. Het 
immuunsysteem, energielekken, 
blokkades of de conditie van de 
organen kan opgemeten worden. Uit 
de metingen kan veel informatie 
gekregen worden. 

Pijn 

Bij sterke (chronische) pijn (bv. 
kneuzingen, verrekte spieren, 
blokkades in de wervelkolom) kan er 
een magneet op de pijnplek geplakt 
worden. De min-energie, die op dat 
moment als pijn ervaren wordt wordt 
direct omgepoold tot plus-energie, 
waardoor de pijn onmiddellijk 
verdwijnt. Door de nieuwe 
doorstroming kunnen de 
zelfgenererende krachten van het 
lichaam geactiveerd worden en kan zo 
heling bereikt worden. De oorzaak 
van de pijn is daarmee niet verholpen. 

 

Straling 

Therapieresistentie betekent dat het 
lichaam niet meer in staat is zijn eigen 
zelfgenererende krachten te 
mobiliseren. Dit geldt zowel voor 
lichamelijke als geestelijke klachten. 
Een vaak in deze tijd voorkomende 
oorzaak is straling. Soms zijn kleine 
aanpassingen in huis of in het gebruik 
met de mobiele telefoon genoeg om 
dit te verhelpen. In andere gevallen is 

het echter nodig om een woonbioloog 
je huis te laten ontstoren. Straling, een 
waterader of breuklijn onder je huis 
kan ik op je lichaam meten. 

 

Voedsel allergieën, allergieën tegen 
materialen of de toxische belasting van 
het lichaam kan gemeten worden. Ook 
kan de optimale kleur uitgetest worden 
als iemand zijn huis nieuw wil 
schilderen. In feite is alles te meten. 
Misschien heb jij wel een specifieke 
vraag waar je gefundeerd advies voor 
wilt. 

 

Praktisch 

De metingen worden bij de nekwervel 
gedaan zonder lichamelijke aanraking. 
Voor een exact resultaat adviseer ik 
tijdens de meting geen sierraden en 
ook geen mobiele telefoon op het 
lichaam te dragen. Als je vragen hebt 
over middelen die je gebruikt, neem 
die dan mee naar het consult. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen 

kort consult: € 25 

uitgebreid consult: € 70 

plaatsing magneet bij lokale pijn: € 20 
(plus € 10 bruikleen per magneet, 
wordt bij inlevering terugbetaald) 

 
 
Over mij 
Ik heet Anne Troike. Naast de metingen 
met de Lecher Antenne werk ik als 
DofNA coach, geef readings, hypno- en 
regressiebehandelingen en heb 
ervaring met de Voice Dialoque-
methode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anne Troike 
Mijehof 359 
1106 HK Amsterdam 
020-3652981 
info@dofnapraktijk.nl 
www.LivNu.nl 
rekening 39.03.67.486 
 

 

Laat je doormeten 

met de 

Lecher Antenne 
 

 
 
 

 
 

 

want  

meten is weten 


