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Verdiepende Energetische Reis 

     Deze Verdiepende Energetische Reis is echt voor iedereen. Voor eenieder die open is om in gesprek te gaan met zijn eigen 

lichaam, zijn onderbewuste, zijn ziel…  Voorafgaand aan deze reis heb je al een eendaags uitstapje met mij samen beleefd en het 

lukt je nu om naast jouw innerlijke kompas ook de biotensor te gebruiken. Deze zichtbare testmethode helpt je verder om de 

wijze lessen in de wereld van energie, licht en aandacht te onderzoeken en te ontdekken. Tijdens deze 12 daagse reis gaan we 

ons iedere keer steeds verder, dieper en intenser verwonderen. Hieronder lees je welke route we nemen, en dit zijn de 

richtlijnen … want de reis op zich is ons doel! 

             REISPLANNER              

➢ Emoties in je lichaam. Emotie als energie in beweging & meridianen als de onzichtbare energiebanen in je lijf. Relaties 

tussen emoties en organen, werken met acupressuur en orgaanreflexpunten. Wijze lessen van jouw lijf. 

➢ Chakra’s, Hoofd & Aquarius chakra’s als instrument voor genezing en bewustwording.  

➢ Innerlijke Kind. Verwondingen van basisbehoeften van jouw innerlijke kind. Van acceptatie naar loslaten. Werken op de 

tijdslijn. Werken met acceptatie, permissie, vergiffenis, keuze en loslaten. Passende ondersteuning. 

➢ Nieuwe Emotionele Inzichten. Wat vertelt jouw lichaam nog meer? Opslag van emotionele gebeurtenissen in het 

persoonlijk energetisch geheugen. De ijsberg van ons gedrag. Verdiept werken op de tijdlijn.  

➢ Integreren van de Emotionele inzichten. Synchronisatie van de linker- en rechterhersenhelft. Controle van integratie en 

werken met interne saboterende delen.  

➢ Energetische diepte analyse. Ontdekken van de wijsheid op de diepere lagen en interpreteren van de testuitslagen. 

Werken met levensthema’s vanuit diverse invalshoeken. Inzetten van de aangeboden oefenmaterialen (middelen / 

filters / lijsten / frequenties). Zuiver testen zonder hulpvragen. 

➢ Bewustzijnsniveaus. Oosterse filosofie en Vijf Elementen leer. Ontstaan en manifestatie van ziekten. Basis Bio 

Resonantie Systeem. Orgaanklok, ritme van je lichaam.  

➢ Integrale gezondheid. Passende interventies en praktische ondersteuning per bewustzijnsniveau:  o.a. gericht op 

detoxificatie, drainage, dehydratatie, voeding, intolerantie en allergie, vorige generaties, vorige levens, entiteiten… Een 

kloppend holistisch beeld van kwaliteiten, levenslessen en leerpunten.  

➢ Volledige integratie. Werken met aangereikte werkmodellen om van probleem naar inzicht te reizen. Kernpatronen en 

-overtuigingen, basisbehoeften, verslavingen, overdracht en tegenoverdracht, kritiek en zelfkritiek, slachtoffer en 

slachtofferrol, eigenwaarde en waardering.  

➢ Werken aan jezelf. Dit hoort bij mij. Verdieping van jouw persoonlijke en professionele groei proces. 

➢ Ziekte preventie. Stress en Burn-out. Fysiologische en chronische stress. Burn-out preventie. Hormonen en 

neurotransmitters. Leefstijl interventies.  

➢ Thuiskomen bij jezelf... Presenteren van persoonlijke of professionele reisverslag. Feestelijke afsluiting en uitreiking 

certificaten. 

 

Is de biotensor als zichtbare energetische testmethode voor jou nog niet bekend?  
Wil je eerst starten met een 1 daags uitstapje in de wereld van energetisch testen om te voelen of dit bij je past?  
Kijk dan naar de ingeplande training “Werken met de biotensor”. 
 

             

 
Laat het bezinken en laat me weten, via reis@elavissers.nl , wat je er van vindt of reserveer alvast jouw plaats!  
Je hoeft nu nog niets te betalen:) maar we weten dan zeker dat we elkaar in de toekomst ont-moeten! 
Mooi Mens, Ik wens je een goede reis vol liefde en licht in jezelf en om je heen, in verbinding, vol verwondering spiritueel en 
aards!  
 
Warme groet in Licht en Liefde ook namens Jos, Emma en onze poezenfamilie, 

             Ela              
 


