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Werken met de biotensor, energetisch testen!
Locatie: Rockanje

Datum: 26/01/2019

Waardevolle workshop voor iedereen! Hoe werkt een biotensor en waarom zou je een biotensor gebruiken?
De biotensor is een bio-energetisch testapparaat dat meetrilt op de frequentie van een levend systeem. Met
andere woorden, de biotensor is een meetinstrument dat door de aanwezige levensenergie van de gebruiker gaat
resoneren.

Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik in mijn praktijk met de biotensor. Al mijn adviezen met
betrekking tot oliën, supplementen, bloesems, voeding, beweging en dergelijke zijn maatwerk. Meten is
immers weten. In deze training leer je in één dag zelf te werken met de biotensor en ontdek je de vele
praktische toepassingen ervan. Je leert hoe je de biotensor kunt gebruiken voor het testen van kinderen,
volwassenen en dieren. Werken met de biotensor en energetisch testen geven jou de mogelijkheid om beter
voor jezelf en je gezin te zorgen, maar ook jouw klanten advies op maat te geven indien je als professional
werkt! Hoe vaak stel je jezelf de vraag: welke supplementen heb ik eigenlijk nodig, hoe kan ik mijn energie in
balans brengen, waarom is dezelfde oliemix of hetzelfde middel voor mevrouw X wel helend en voor
mevrouw Y niet? Hoeveel druppels moet ik adviseren? Veel kennis halen we uit boeken en van het internet,
maar de bron van wijsheid is de mens zelf! Test, meet en je zult weten!
Niet alleen de combinatie van de oliën maar ook de juiste verhoudingen van de druppels of verdunningen
zijn van belang. Waar dient het gesmeerd te worden voor het beste resultaat? Hoe vaak? Bij inname van de
supplementen, wat is het beste tijdstip, wat blokkeert de werking van de oliën en ga zo maar door… Alles is
uit te testen. Tijdens deze cursus leer en oefen je direct met een medecursist waardoor je de biotensor
meteen gaat gebruiken. Een biotensor is ook uitstekend te gebruiken voor (zelf)diagnose.
In één dag leer je hoe je de biotensor kunt gebruiken voor het uittesten van kinderen, volwassenen en
dieren. Je leert ruimtes uit te testen bijvoorbeeld je werkplek of woonomgeving. Naast etherische oliën leer
je ook supplementen, medicijnen en voeding te testen. Met de biotensor kun je eerst onderzoek doen om
vast te stellen wat de oorzaak is van een klacht. Alles is uit te testen.
Tijdens de training komt aan bod: *Bioresonantie *Wat is een biotensor? *Beginnen met het werken met de
biotensor *Bewegingen van de biotensor *Testhouding *Energetische bescherming *De testmogelijkheden:
medicijnen, voeding, supplementen, pijnplek, geopatische belasting, elektromagnetische velden, ziektes en
nog veel meer. * Effectief, tolerant, voldoende. *Surrogaat testen en testen op afstand * Praktische
oefeningen.
Indien er cursisten zijn die met DoTerra werken dan besteden we die dag veel aandacht specifiek gericht op
de vraagstelling met betrekking tot de DoTerra producten, maar de biotensor is voor (bijna) alles inzetbaar.
Neem gerust datgene wat je wenst te testen mee naar de training. Alles is energie en je leert energetisch
testen. Leer je ermee om te gaan, dan wil je nooit meer zonder!
Net als de oliën hoort de biotensor in ieder huishouden thuis! Deze training kan uitgebreid worden met
verdiepingsmodules....en overal kun je de oliën en de biotensor weer in verweven. Je kunt vooraf aan de
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training een keuze maken uit drie verschillende biotensor modellen op basis van informatie die je per mail
ontvangt. Je kunt ook kosteloos door mij laten uittesten welke biotensor ten goede zou dienen voor jou. Dit
heeft veel te maken met jouw eigen gevoeligheid en frequentie. Ik doe dit vanuit jouw foto die je naar mij
mag mailen: praktijk@elavissers.nl

Prijzen:
A. de training incl. de biotensor, prijs is 195,B. de training met de complete set, prijs 280,- De set bestaat dus uit: 1 x biotensor 1 x testfilterhouder met
15 gaten 2 x verbindingssnoer 1 x hand elektrode voor de cliënt
C. de training zonder de biotensor, prijs is 95,- (indien je al in bezit bent van een biotensor).
Prijzen zijn inclusief btw, koffie, thee, water en lekkers, reader, certificaat, toegang tot de besloten Facebook
groep waar we elkaar inspireren, ondersteuning bieden, ervaringen delen en waar ruimte is voor intervisie.
In Rockanje is de lunch niet inbegrepen. In de definitieve bevestiging ontvang je meer info over de lunch
mogelijkheden op locatie.

Locatie:
Lodderlandsedijk 20, 3235 KK Rockanje, Nederland
Wij zijn te gast bij Marian Dekker van Praktijk Loving Spirit. Je bent daar vanaf 09.30 uur van harte welkom.
Wij starten om 10:00 uur en zijn waarschijnlijk rond 16:00 uur klaar.

Aanmelding:
Je kunt gebruik maken van een ticket link op mijn site.
Je kunt mailen naar praktijk@elavissers.nl en hierbij vermelden: jouw naam, adres, telefoonnummer en
optie training.
Je bent zeker van je plaats na betaling van de trainingskosten op rekening nummer
NL48BUNQ2038415692 ten name van E. Vissers. Je vermeld daarbij je naam en de workshop datum.
Ik verheug me er op je te mogen ontmoeten en om onze kennis en ervaring uit te wisselen!
Lieve groet, Ela Vissers
+31 6 404 19 518
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