Gezondheid - ziekte
Bent u onder behandeling. Heeft u alle mogelijkheden al onderzocht? En wat zijn uw vooruitzichten?
Werkwijze
Wij hebben 22 jaar praktijk ervaring opgebouwd
in het holistisch behandelen van klachten en
(onbekende) aandoeningen. Wij dragen graag
onze kennis over en begeleiden therapeuten die
u kunnen adviseren t.a.v. uw klachten middels
holistisch gezondheidsadvies. U kunt een preventief onderzoek laten doen naar belastingen
in uw lichaam. Afhankelijk van de therapeut zal
deze m.b.t. de oorzaak van een klacht bijv.
fysiek, emotioneel, mentaal en/of energetisch +
aantal andere modules bekijken wat de oorzaak
is van uw probleem. In de eerste plaats wordt
dit medisch fysiek bekeken, de toestand van uw
organen, belastingen worden in kaart gebracht.
Vervolgens kunnen emoties en conflicten, overtuigingen die u belemmeren te zijn wie u werkelijk bent opgespoord worden.
U zult merken dat door opschoning klachten
verminderen of verdwijnen en veranderingen in
uw leven ontstaan.
Andere activiteiten
Het maken van detoxkuren volgens de iso-pathie;
gebruikmakend van uw eigen lichaamsstoffen
worden uw eigen afvalstoffen uitgescheiden.
Deze unieke methode maakt uw organen zeer
schoon op een diep niveau. Belastingen waar
regulier geen oplossing voor is, kunnen hiermee
worden verwijderd. Onze opgeleide therapeuten
helpen u graag verder.
Wij maken frequentie middelen en nosoden voor
therapeuten en geven cursus.
Wij meten elektromagnetsiche straling, aarde -en
andere verstoringen ter plaatse of m.b.v. een door
u gemaakte tekening en geven advies.
Download onze prijslijst op de website of bel ons
geheel vrijblijvend.

Roel Nuijt
energetisch therapeut/magnetiseur, reikimaster,
natuurgeneeskundig voedings- en gezondheidsadviseur. Spritual Response-en restructing Therapeut, woonbioloog, intuitief counselor en CEC
begeleider. Docent holistische gezondheid.

U kunt o.a. terecht voor:
gezondheidsadvies
begeleiding therapeuten (TZP)
opmeting/advies straling
cursus: biotensor,
cursus: emotionele conflicten vlgs Hamer
allergie zelf leren corrigeren
cursus: zelf neutraliseren van electrosmog,
aarde verstoring, inleiding huisreiniging

voor afspraken en informatie bel
ma. t/m do. 9.30-10.00 tel.:

0317 - 427858
adres: Tarthorst 40 (praktijk aan huis)
6708 JB Wageningen
e-mail: natuurlijk@praktijknuijt.info
K.v.K. 64948455

www.praktijknuijt.info
www.straling-gezondheid.com

Cursus biotensor
Cursus leren testen met
een biotensor van
voeding, zelfmedicatie,
gezondheid, straling,
allergie, meer vitaliteit

Holistische gezondheid
natuurlijke behandeling

Een biotensor is het vervolg op een
wichelroede en pendel. Het voordeel is dat
je er snel en duidelijk mee kan testen.
Het is een uiterst gevoelig meetinstrument,
waarmee van alles te testen is.
De biotensor is erkend in de natuurgeneeskunde als diagnose instrument.
In de basiscursus van 2 dagen, module I
en II richten we ons voornamelijk op het
testen van voeding en voedingssupplementen, gezondheid, zelfdiagnose en diagnose van anderen, aura’s, chakra’s, planten -en dieren.
Een specialisatie module met o.a. electrosmog en geopatische belasting, allergiecorrectie en emotionele conflicten en Be
simple, Be clear©; zie SVB/HA.
Het gebruik van een biotensor is in principe
door iedereen te leren. Het is een ideale
methode om vast te stellen of u en/of uw
kinderen last hebben van bepaalde voeding, straling, virussen, ziekten en kwaaltjes.
Er is veel vraag naar deze cursus, vanuit
binnen en buitenland.
Geef u tijdig op ook i.v.m. de aanschaf van
een biotensor. U kunt zelf een biotensor
aanschaffen een semi prof v.a. € 45,- of
een professionele met kruiskop € 97,-. Indien u als (aankomend) therapeut werkzaam bent raden wij u een professionele
bio-tensor aan. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
U kunt ook meedoen als u een eigen
biotensor heeft.

De cursus wordt gegeven door Roel Nuijt;
holistisch therapeut te Wageningen. Hij
heeft inmiddels al meer dan 11 jaar ervaring in het geven van deze leerzame cursus.

De cursus is toegankelijk voor (aankomende) therapeuten alsook voor andere
geïnteresseerden.

De 1e dag krijgt u in module I uitleg over
de biotensor voor een eerste gebruik en de
2e dag behandelt de onderwerpen op een
uitgebreider niveau. De cursus is aangevuld
met module SVB en HA electrosmog, straling met de dr. Hamer methode en behandeling van allergie. Een programma vindt u
in deze folder of voor wijzigingen op de
website:

Gebruik biotensor, testprotocol, vitaliteit
verbeteren. Het testen van aura’s, chakra,
voeding, supplementen en zelfmedicatie,
planten, ontstoren van (vervuilingen) van
voeding. Urinetest, zelfdiagnose, handmodes.

www.praktijknuijt.info
Wat, wanneer, waar en kosten?
Om deskundig te kunnen testen zijn in de
basiscursus 2 lesdagen nodig. De dagen
zijn meestal op zaterdag van 10.00 16.00 uur.

Biotensor programma 1e dag:

Biotensor programma 2e dag:
Werking en voorwaarden. Vervolg gebruik
-en taalgebruik. Allergie testen en testen
van anderen. Medicatie testen. Testen van
uw gezondheidstoestand of dat van een
ander m.b.v. een testlijst, belastingen.
In balans brengen, pijn wegnemen, werken
met kleuren, slaaprichting bepalen.

Informeer naar de exacte cursusdagen, zie
agenda website. De investering voor een
2 daagse cursus is € 175,- excl. biotensor
incl. koffie/thee, certificaat

Na deelname met goed gevolg, ontvangt u
een certificaat.

Waar: Wageningen e.o Rhenen of Ede

Straling; electrosmog, ionen verstoring,
omgaan met storende gevoelens en
gedachten. Zelf neutraliseren van straling
mobiel, wifi, straling van gsm/umts.
Aarde belasting. Inleiding huisreiniging
HA: dr. Hamer methode en emotionele
conflicten. Allergie vlgs NAET behandelen.

Opgave vooraf (max 12 deelnemers, min 7)
Geef u tijdig op i.v.m. bestelling van een
bio-tensor.
Wilt u worden opgeleid tot Therapeut in
de praktijk, neem dan voor het advance
coaching traject contact op.

Specialisatie SVB 2-dag en/of HA 1-dag

Er wordt veel nuttige informatie verstrekt
m.b.t. de cursus en aanverwante onderwerpen.

