Werken met de biotensor, energetisch testen!
Waardevolle workshop voor iedereen! 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 als zichtbare energetische testmethode. Al mijn
adviezen 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! Een biotensor is ook uitstekend
te gebruiken voor zelfdiagnose. Met de biotensor kun je eerst onderzoek doen om vast te stellen wat de oorzaak is van een
klacht. Alles is uit te testen.
Voorbeeld. Hoe vaak stel je jezelf de vraag: welke supplementen heb ik eigenlijk nodig en moet ik ze allemaal wel innemen,
hoe kan ik mijn immuunsysteem versterken of mijn energie in balans brengen, waarom is hetzelfde middel voor mevrouw X wel
helend en voor mevrouw Y niet? Hoeveel druppels, korrels, tabletten mag 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!
Voorbeeld, je gebruikt essentiële oliën. 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?
Tijdens deze dag leer en oefen je direct met een medecursist waardoor je de biotensor meteen gaat gebruiken.

Tijdens de training komt aan bod:
*Bioresonantie *Wat is een biotensor? *Bewegingen van de biotensor * Zuivere testhouding *Energetische bescherming *De
testmogelijkheden: energie velden en chakra’s, voeding, vitaminen, mineralen, supplementen, natuurlijke remedies, edelstenen,
pijnplek testen, opsporen van geopatische belasting, elektromagnetische velden en straling. *Wat betekent: effectief, tolerant
en voldoende? *Surrogaat testen en testen op afstand * Praktische oefeningen. Neem hiervoor gerust datgene wat je wenst uit
te testen mee om praktisch aan de slag te gaan!
Alles is energie. Leer je om te gaan met de biotensor, dan wil je nooit meer zonder! Net als water en uitgebalanceerde
voeding hoort de biotensor in ieder huishouden thuis! Deze training kan uitgebreid worden met losse verdiepingsmodules of
met een Verdiepende Energetische Reis.
Data en locaties : zie overzicht in de agenda op de website
Tijden

: 09.30 uur – 16:00 uur

Groepsgrootte

: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Inclusief

: uitgebreide reader, certificaat, lunch, koffie, thee, water en lekkers, toegang tot de besloten FB groep.

Investering

: indien je al in bezit bent van een biotensor, € 111,inclusief aankoop van de biotensor, € 199,-

Aanmelden

: via de aanmeld link op www.elavissers.nl bij de gekozen datum
of door een mail sturen naar praktijk@elavissers.nl
In de definitieve bevestiging ontvang je meer praktische informatie en de route beschrijving.

Optie

: Ben je met een groep vrienden, familieleden, collega's en wil je deze dag samen volgen?
Vraag naar de mogelijkheden.

Ik verheug me er op je te mogen ontmoeten om onze kennis en ervaring in verbinding uit te wisselen!
Warme groet, Ela Vissers
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