Nascholing- en Verdiepingsmodules
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Quantumbioresonantie 2017/2018
Voor therapeuten die reeds werkzaam zijn met SCIO/INDIGO/EDUCTOR/MORA/Starlight
zullen vanaf oktober 2017 verdiepingsmodules worden georganiseerd.
In 2017/2018 worden 6 modules georganiseerd door Nieuwetijdse Geneeswijzen met José
Hoogeveen en een aantal gastdocenten. De onderwerpen zullen zowel theoretisch als
praktisch worden benaderd.
De lessen zijn deels op lokatie en deels op Weteringlaan 1 te Oude Wetering.
Het complete nascholing- en verdiepings-programma ziet er als volgt uit:

1. Verdieping littekentherapie
Data
: Twee zaterdagen 7 en 14 oktober of 2 en 9 december
Door
: Simon Thijs, podostatisch therapeut
Locatie : Landgoed Beeckestijn, Velzen-Zuid
Kosten : € 250,00 plus Scarlite € 239,00
Voor wie : MORA-Starlight-SCIO-INDIGO-Eductor
Simon Thijs heeft zijn methode geperfectioneerd en toegankelijker gemaakt
voor een veel groter publiek sinds het gebruik van de ScarLite.
De ScarLite is een lichtgestuurde en met littekenfrequenties geprogammeerde lichtbron
waarmee de littekens behandeld kunnen worden. Na een grondige intake, waarbij alle
littekens in kaart worden gebracht en gezamenlijk worden behandeld met de cliënt, huurt de
cliënt de ScarLite voor thuis en kan zichzelf hiermee om de dag behandelen gedurende een
aantal weken.
In de bijbehorende opleiding van 2 dagen legt Simon één en ander nader uit.
Het herstel van littekens werkt op een verbeterde communicatie in het
basisbioregulatiesysteem Hierdoor komt de cliënt weer in verbinding met zijn eigen kracht
en zijn natuurlijke “swing”.
Het is ontroerend en ongelofelijk wat hiermee in korte tijd bereikt kan worden.

2. Spirituele connectie
Data
: Eén zaterdag, november ; zaterdag 11 advanced, 18 master, 25 beginners
Door
: Monnik Erik
Locatie : ProGiMo, Ceresweg 32, te Leeuwarden
Kosten : € 145,00 incl. lunch
Voor wie : SCIO-INDIGO-Eductor
Deze zeer bijzondere workshop wordt gegeven door Erik. Erik is monnik, woont in Schotland
en is 70 jaar. Hij heeft zeer ontwikkelde helderziende en helderwetende vermogens. Hij ziet
onze apparatuur als een bijzonder bezield synthetisch wezen,
verbonden met een hogere dimensie dan waar wij in functioneren.
Ieder apparaat is anders en heeft een eigen ziel/geest.
Het is interessant de ziel van je apparaat beter te leren kennen zodat je er beter mee kunt
samenwerken. Erik brengt je daarmee in verbinding.
Wanneer je weet wat de identiteit is van je apparatuur kunnen
ze onderling met elkaar verbonden worden, zodat ze samen gaan werken en een helend veld
gaan vormen.
Uiteindelijk kunnen we op deze wijze het grotere idee van een verbonden netwerk
in een hogere dimensie realiseren. Het zou fijn zijn als jullie hiervoor tijd kunnen maken. Er
kunnen maximaal 8 personen deelnemen per workshop. Zondag kunnen evt. persoonlijke
consulten worden gepland. De kosten hiervan zijn € 65,00

3. Diagnosticeren en behandelplan maken
Data
: Zaterdag 3 februari van 9.00-17.00
Door
: Loo van Roozendaal, acupuncturist & José Hoogeveen
Locatie : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering
Kosten : € 160,00 incl. lunch
Voor wie: MORA-Starlight- SCIO-INDIGO-Eductor
Diagnosticeren wat er werkelijk met iemand aan de hand is, betekent waarnemen,
testen, doorvragen en interpreteren wat er achter de expliciete aanleiding voor het
consult zit. Wat is de werkelijke oorzaak waarvoor iemand je consulteert? Hoe
kunnen we dit herkennen en hoe kunnen we het gekende interpreteren, daar gaat
het deze workshop over. Loo van Roozendaal geeft zijn versie vanuit de 5 elementen,
José Hoogeveen de vertaling op de apparatuur.

4. Pathogenen en Lyme-disease behandelen
Data
: Zaterdag 3 maart van 9.00-17.00
Door
: José Hoogeveen
Locatie : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering
Kosten : € 160,00 incl. lunch
Voor wie : MORA-Starlight- SCIO-INDIGO-Eductor

80% van onze cliënten heeft chronische gezondheidsklachten. Ziekteverwekkers kunnen
hierbij een groot probleem vormen en vooral de Borrelia en zijn co-infecties kunnen hierin
een belangrijke rol spelen. Deze module gaat over diagnostiek en behandeling van deze
ziekteverwekkers op fysiek, emotioneel en spiritueel nivo.

5. Wat is je eigen typologie gezien vanuit de 5 elementen en wat zijn je
ontwikkelpunten
Data
: zaterdag 22 april van 9.00-17.00
Door
: Loo van Roozendaal, acupuncturist & José Hoogeveen
Locatie : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering
Kosten : € 160,00 incl. lunch
Voor wie: MORA-Starlight- SCIO-INDIGO-Eductor
Wat is mens zijn eigenlijk en hoe kan ons denken ons beïnvloeden in onze rol als
therapeut. Kunnen we meer inzicht creëren in ons handelen en be-handelen. Door als
mens meer HEEL te worden, veranderen we ook als therapeut. In deze bijscholing
benaderen we dit vanuit het oogpunt van de oude meesters.
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