92,9% SUCCESVOL GEBLEKEN

BIJ ONDER ANDERE
VERMOEIDHEID EN VAGE KLACHTEN
ARTRITIS, ARTROSE, CHRONISCHE PIJN
MAAG‐ EN DARMPROBLEMEN, JICHT
BURN‐OUT, OVERSPANNENHEID
DIABETES SUIKERZIEKTE TYPE 1 EN 2
DEPRESSIE, ANGST EN STEMMINGSSTOORNIS
INFECTIEZIEKTEN ZOALS LYME, PFEIFFER, CANDIDA
VERBETEREN VAN ALLE ORGAANFUNCTIES
CORONA‐NASLEEP EN BIJWERKINGEN VACCINATIES
LONGKLACHTEN ZOALS ASTMA, BRONCHITIS, COPD
ECZEEM, SLAAPPROBLEMEN, MIGRAINE
VOEDSELINTOLERANTIES, ALLERGIEËN, HOOIKOORTS
VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN, ENDOMETRIOSE
SCHILDKLIER‐ EN HORMOONSTELSELPROBLEMEN
VERBETERING IMMUUNSYSTEEM EN PRESTATIES
FIBROMYALGIE, PMS, ME, CVS EN NOG VEEL MEER

U wilt een betere gezondheid
Daarom heeft u de stap gezet om bij onze praktijk in behandeling te gaan
of u overweegt dit. Welke behandelingen ondergaat u bij ons? Hoe en
waarom werken deze zo goed? Daar leest u alles over in deze brochure.
Lees deze dus goed door voordat u de behandeling ondergaat.

In Nederland heeft gemiddeld 57% van de bevolking minstens één
chronische klacht, ziekte of aandoening die na de kindertijd pas is
ontstaan. Het merendeel van deze chronische gezondheidsklachten zijn
flink te verminderen met onze revolutionaire therapiemethoden. Veel
mensen lopen onnodig rond met door ons behandelbare klachten, zoals:
●
●
●
●
●
●

Vermoeidheid
Darm- en huidklachten
Longklachten
Spier- en gewrichtsklachten
Emotionele problemen en depressies
Vage onverklaarbare klachten

Vrijwel alle moderne ‘chronische’ ziekten bestonden 100 jaar geleden
nog helemaal niet. Ze zijn de consequenties van onze huidige leefstijl en
maatschappij. Uw gezondheid is flink te verbeteren als u het zelfgenezend
vermogen van het lichaam herstart en bevordert. Dit doen we met Bio
Energie Therapie. Een combinatie van moderne behandelingen. De
resultaten laten zien dat ze werken: 41,6% van onze laatste 1000 klanten
ervoer al na 2 behandelingen verbetering in energie of vermindering in
klachten en maar liefst 92,9% ervoer na 4 behandelingen verbetering. Het
merendeel van onze klanten is na 8 behandelingen volledig genezen.

Zelfgenezend vermogen herstellen
Wat al onze behandelmethoden met elkaar gemeen hebben, is dat ze
vallen onder de biofysische geneeskunde. Dat is de modernste en snelst
groeiende tak binnen de holistische geneeskunde.
U wordt bij ons behandeld met verschillende therapieën waaronder:
●
●
●
●

Biofotonen-therapie
Bioresonantie-therapie
Biospin-inversie-therapie
Biomagneetveld-therapie

Deze therapieën helpen onder andere het volgende te verbeteren:
●
●
●
●
●
●
●
●

Energieniveau
Immuunsysteem
Hormoonhuishouding
Pijnklachten
Spijsvertering
Ontgifting
Emotionele balans
Chronische klachten

De therapieën hebben een gemeenschappelijk doel: het zelfgenezend
vermogen van uw lichaam herstellen en stimuleren, zodat uw klachten
verminderen en uw energie toeneemt. Wist u dat 95% van de chronische
gezondheidsklachten zijn oorzaak vindt in een verstoring van het
zelfgenezend vermogen en dat slechts 5% genetisch bepaald is?
Als we het zelfgenezend vermogen stimuleren zullen al uw organen weer
beter gaan functioneren. Daardoor is ons behandelresultaat duurzaam
en blijven de behandelingen na een opbouwende fase tot wel 4 weken
lang hun werking behouden. Dus, bent u klaar voor een gezond en vitaal
lichaam dat bruist van de energie? Start dan met Bio Energie Therapie.

Ons behandelprotocol
Voor al onze therapieën geldt dat ze 100% veilig en pijnloos zijn. De
behandelingen bestaan uit universele principes en zijn voor iedereen
gelijk. De behandelingen vullen bepaalde tekorten aan en corrigeren de
ongewenste effecten van verstorende invloeden op het lichaam en zijn
zelfgenezend vermogen. Om resultaten op lange termijn te behouden is
het belangrijk Bio Energie Therapie een vast onderdeel van uw leven te
maken. Na ervaring met duizenden klanten is gebleken dat voor 90% van
onze klanten na de opbouwende fase slechts 1 behandeling per maand
nodig is om de resultaten te behouden.

Bio Energetische Bloedtest
Het is belangrijk om voorafgaand aan uw eerste behandeling bloed
(vingerprik) af te laten nemen. Dit zal dan naar ons centrale laboratorium
verzonden worden. De uitslag ontvangt u binnen 10 dagen. Aan de hand
van de gevonden problemen ontvangt u een behandelprotocol op
maat. Dit protocol zal de behandelresultaten aanzienlijk versnellen. Meer
informatie leest u in onze brochure over de bloedtest.

Biofotonen-therapie
Biofotonen-therapie vormt de fundering van ons protocol. De werking is
gebaseerd op het feit dat alle miljarden cellen in uw lichaam zowel intern
binnen in de cel als onderling van cel tot cel communiceren met
minuscule lichtsignalen; fotonen om precies te zijn. Binnen het lichaam
biofotonen genoemd. Alles in het lichaam werkt met elkaar samen, en is
van elkaar afhankelijk. Als de communicatie slecht verloopt omdat er
tekorten zijn aan (bio)fotonen, functioneren ook uw organen en
zelfherstellend vermogen minder goed.
Het gevolg is bijvoorbeeld dat gifstoffen zich opstapelen en het aantal,
vaak minuscule ontstekingsprocessen in uw lichaam toeneemt. Deze
overbelasten uw systeem en veroorzaken praktisch alle chronische
klachten en ziekten waar we vandaag de dag mee te maken hebben.
Je zou fotonen kunnen omschrijven als vitamine F (vitamine Foton).
Eigenlijk de belangrijkste vitamine die er bestaat. Helaas zijn fotonen geen
fysieke stofjes die in tabletten passen. Wel zijn ze het lichaam in te stralen
met de infrarode lasers die we gebruiken in onze biofotonen-therapie.

Een van de manieren waarop cellen communiceren, is dus via biofotonen. Het lichaam kan fotonen niet zelf produceren, maar alleen
opnemen en hergebruiken. U krijgt ze binnen via zonlicht en voeding.
Rauwe, onbewerkte plantaardige voeding bevat de meeste biofotonen.
Gekookte of bewerkte voeding bevat nauwelijks nog biofotonen.
Biofotonen zijn hét wetenschappelijke antwoord op het spreekwoordelijke ‘levenslicht’. Het lichaam kan niet gezond blijven zonder
regelmatige toevoer van nieuwe biofotonen.

Ons klimaat en onze levensstijl verhindert
een opname van voldoende biofotonen. De
meeste mensen zijn meer binnen dan buiten.
Binnen is de lichtintensiteit 80% minder dan
buiten. Om het nog erger te maken
bedekken we 75% van onze huid met
kleding. Ook de gekookte, bewerkte
voeding die we consumeren levert nog amper biofotonen ten opzichte
van het oorspronkelijke voedingspatroon van de mens, wat rijk was aan
verse ongekookte voeding. Zie foto rechtsboven (kirlian-fotografie).
Dankzij al deze factoren is de kans 99% dat u, net als elk ander in
Nederland levend persoon, een biofotonen-tekort heeft in uw cellen.
Uw cellen, organen en zelfgenezend vermogen werken hierdoor niet
optimaal, waardoor chronische klachten ontstaan. Alhoewel er
honderden internationale studies zijn die dit onderbouwen, wordt
biofotonen-therapie nog nauwelijks door artsen toegepast in Nederland.
Het is dan ook onze missie dit te veranderen. De door ons toegepaste
biofotonen-therapie verhelpt in een aantal behandelingen uw biofotonen-tekort. Terwijl u ontspannen op een behandelbank ligt, stralen
speciale medische infrarode lasers pijnloos voor de cellen hapklare
biofotonen uw lichaam in. Uw biofotonen-tekort aanvullen verbetert de
interne stofwisseling en onderlinge communicatie van al uw lichaamscellen. Omdat uw totale lichaam uit cellen bestaat, verbetert het letterlijk
uw totale gezondheid, zowel lichamelijk als emotioneel. Het klinkt
misschien te mooi om waar te zijn, maar de resultaten spreken boekdelen.
Onze biofotonen-‘lamp’ is dan ook niet zomaar een lamp.
Het geheim zit hem in de medische infrarode lasers. De door deze
lasers geproduceerde fotonen zijn tot duizendmaal beter
opneembaar dan die uit zonlicht.

De positieve effecten van medische Biofotonen-therapie
●
●
●
●
●
●
●

Het zelfgenezend vermogen herstelt zich
Alle organen gaan beter werken
U voelt zich energieker en vitaler
Een betere hormonale balans
Minder klachten van chronische ziekten
Emotionele stoornissen weer onder controle
Minder stress, betere slaap en vele andere voordelen

Deel 2 van elke behandeling: Bioresonantie-therapie
Bioresonantie-therapie is met tienduizenden therapeuten wereldwijd een van de meest bekende
alternatieve medische therapieën. De klinisch
bewezen behandelingen mogen dan ook niet
ontbreken bij elke Bio Energie Therapie-behandeling.
De therapie richt zich op het elektromagnetisch
aspect van het lichaam. Mensen hebben namelijk
niet alleen een fysiek zenuwstelsel. Ze hebben ook
elektromagnetische, met het blote oog onzichtbare
energiebanen. Dit noemt men meridianen. Uw
meridianen voorzien al uw organen van levensenergie en unieke elektromagnetische resonanties.
De reguliere ziekenzorg focust helaas alleen op de
fysiek zichtbare orgaanstelsels, zoals het zenuw- en
hormoonstelsel. Het erkent daarom helaas nog niet
het belang van het meridianenstelsel, welke oorspronkelijk bekend is
geworden door de Chinese acupunctuur. Zonde, want het bestaan en
belang is inmiddels ruimschoots geverifieerd met wetenschappelijke
westerse methoden. Hier zijn diverse therapieën uit voortgekomen
waarvan bioresonantie-therapie de meest succesvolle is. Voor een
goede gezondheid moeten de in uw meridianen en organen aanwezige
biologische resonanties afgestemd zijn op de optimale resonantie.

Onze organen en cellen hebben dus een meetbare elektromagnetische
‘resonantie’ waarop ze optimaal functioneren. Als die (bio)resonantie uit
balans is, werkt het orgaan minder goed. Ook ziektekiemen, toxinen,
emoties, draadloze antennes en elektrische apparatuur produceren
elektromagnetische resonanties. Al deze resonanties kunnen de optimale
elektromagnetische (bio)resonantie van uw organen verstoren,
waardoor uiteenlopende klachten en ziektebeelden ontstaan.
Bioresonantie-therapie stemt uw organen en meridianen weer af op de
voor hun optimale (biologische) resonantie. Het verbetert daarmee uw
zelfgenezend vermogen en de werking van al uw organen. Het heeft
hierdoor een enorm positieve invloed op uw algehele gezondheid.

Standaardprogramma’s
We behandelen u met de modernste bioresonantie-apparatuur. Deze
werkt met standaardprogramma’s die ontwikkeld zijn in samenwerking
met duizenden bioresonantie-therapeuten wereldwijd. In plaats van
met 1 resonantie wordt u tijdens deze programma’s met tientallen
resonanties per seconde behandeld. Elk met hun eigen doel, die
bijdragen aan het gezamenlijk doel: uw zelfgenezend vermogen en de
werking van al uw cellen en organen verbeteren. Onze proef- en basisbehandelingen bevatten een basis-bioresonantie-programma voor de
verbetering van uw algehele gezondheid. Wilt u sneller resultaat bij
specifieke klachten? Dan is het mogelijk uw ‘basis-behandeling’ op te
waarderen naar een ‘complete behandeling’, waarbij u de behandeling
verlengt met 2 specialisatie-bioresonantie-programma’s naar keuze. We
hebben voor meer dan 40 verschillende aandoeningen en organen
‘verleng-specialisaties’ die de behandelresultaten met ± 60% versnellen.

De behandeling en de positieve effecten
Gedurende de Bioresonantie-behandeling zit u op een relaxstoel. Daar
ligt een bioresonantie-mat op die de gezondheidsbevorderende
resonanties overdraagt op uw lichaam. U kunt tijdens de behandeling
genieten van een drankje en/of wat lezen. Door uw lichaam de juiste
frequenties toe te dienen, functioneert uw lichaam beter en verminderen
de klachten. Bioresonantie-therapie brengt al uw organen en meridianen
opnieuw in harmonie en verhoogt uw weerstand tegen zowel
toekomstige als momenteel aanwezige ziekten.

Biospin-inversietherapie
Overal om ons heen zijn elektromagnetische
velden: van wifi tot gsm en van stroomkabels tot
elektrische kookplaten. Die kunnen het gedrag
van de elektronen in uw cellen blijvend
veranderen, waardoor ze in een tegengestelde
richting om hun as gaan draaien. Dit is een
wetenschappelijk natuurkundig fenomeen dat
elektronen-spin-inversie of kortweg spin-inversie
heet. In de volksmond: stralingsbelasting.
Uit recente metingen van bioresonantie-therapeuten blijkt dat 86,8% van
de mensen in Nederland en België in meerdere of mindere mate een spininversie stralingsbelasting heeft. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen:
●

Lage energie, minder diepe slaap, slechte opname voeding
Minder effect van zowel reguliere als alternatieve therapieën
of zelfs totale therapieresistentie

Werking en positieve effecten
Een spin-inversie (stralingsbelasting) hebben is nadelig, omdat zowel
reguliere als alternatieve behandelingen daardoor minder goed werken.
De meeste praktijken zien dit moderne probleem over het hoofd. Daarom
krijgt u bij ons bij elk bezoek een behandeling met spin-inversietherapie
om uw spin-inversie preventief te verhelpen. Afhankelijk van uw leefstijl
blijft deze hierdoor gemiddeld 1 maand verholpen. Het resultaat is dat uw
energie, stofwisseling en vitamineopname verbetert. Ook zullen alle
therapieën meer effect hebben.

Trots op Bio Energie Therapie
Wij zijn trots op de resultaten die wij met onze cliënten behalen dankzij de
combinatie van therapieën waaruit de Bio Energie Therapie bestaat. Het
zijn stuk voor stuk waardevolle hulpmiddelen om vitaal te blijven in een
wereld waarin wij dagelijks gebombardeerd worden met onnatuurlijke,
gezondheidsverstorende invloeden.
Wij leven namelijk in een cultuur waarin niet te ontkomen valt aan een
biofotonen-tekort. Ook kunt u niet ontsnappen aan de aanwezigheid van
de vele verstorende elektromagnetische velden die het Bioresonantieenergieveld in uw lichaam verstoren en spin-inversie veroorzaken. U zult
de komende tijd zelf ervaren dat uw gezondheid en vitaliteit snel
verbeteren als we uw biofotonen-tekorten aanvullen, spin-inversie
corrigeren en de bioresonantie-frequenties in uw lichaam harmoniseren
en afstemmen op de optimale gezondheidsbevorderende waarden.
Zolang u de opbouwende behaalde resultaten in stand houdt met de
adviezen gegeven in uw laatste bloedtest kunt u rekenen op een
pertinent steeds verder verbeterend positief resultaat.
Uw lichaam zal steeds meer functioneren zoals het hoort en zal u belonen
met een hogere gezondheid, energie en immuniteit. Het is hierom dat
86% van onze nieuwe klanten verandert naar vaste klant!

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar:
INFO@BIOENERGIETHERAPIE.NL
RESERVEER ZELF UW BEHANDELINGEN OP BIOENERGIETHERAPIE.NL
Locatie Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 59
3812 PK Amersfoort
Locatie Zwolle
Tesselschadestraat 55A
8023 BJ Zwolle
Locatie Emmen
Boermarkeweg 50K
7824 AA Emmen
Locatie Breda
Voorsteven 94
4871 DX Etten-Leur

- Basis-behandeling - 60 min (1e keer gratis)
- Complete behandeling - 80 min - incl. 2 verleng-specialisaties

€85,€125,-

- Losse verlengspecialisatie als aanvulling op een basis-behandeling

€30,-

- Bio Energetische Bloedtest (uitslag binnen 10 dagen)

€60,-

- Losse Bioresonantie-behandeling bestaande uit 3 verleng-specialisaties €80,- Losse Spin-inversie-therapie-behandeling (anti-straling)

€25,-

Medische Disclaimer: de informatie in deze brochure, op onze website, in filmpjes/boeken/overige brochures/afbeeldingen/podcasts enz. is niet bedoeld als een vervanging
van diensten/informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals artsen, medisch specialisten, (spoedeisende) hulpverlening, (acute)
geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De werking van de door ons gebruikte therapie-/behandelmethoden, alsmede de door ons gegeven tips
en adviezen, zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten op de persoonlijke ervaring die
wij hebben met onze cliënten. Aan medische claims kunnen geen rechten ontleend worden. Noch de gegeven informatie, noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien
worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van
een medische (zelf)diagnose. Alle informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie, ook
niet van bijvoorbeeld de lezer van deze brochure of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat lezers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen
hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is/zijn onze informatie/behandelingen
enkel bedoeld als ondersteuning van reguliere behandelingen. Lezers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de
behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Lezers wordt geadviseerd om het tijdig
zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van door ons verstrekte informatie. Bij acute medische
klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt lezers geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het noodnummer.
Door het bezoeken van onze praktijk gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarin staat eveneens informatie over onze geschillenprocedure.

HET IS TIJD

HERSTART JE GEZONDHEID

