Bijscholing

Biofysische geneeskunde
Medische basiskennis over de energie in het lichaam

Vergroot je medische kennis en zie dat het menselijk lichaam is gebouwd van
licht, elektrische ladingen en magneetvelden en dat het functioneert door
deze energie. Ontdek de natuurlijke energiebronnen en de effecten van hun
energie in je lichaam en hoe een tekort ervan kan leiden tot ziekte. Na deze
bijscholing kun je cliënten adviseren over de blootstelling aan natuurlijke en
kunstmatige energie ter preventie en herstel. Bovendien maak je kennis met
therapieën die behandelen met natuuridentieke energie.
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mens en natuur in harmonie

In deze bijscholing staat energie centraal; de energie in ons
lichaam en de natuurlijke en kunstmatige energie in onze
leef-omgeving. Je leert over de rol van deze energie bij de
bouw en werking van het lichaam, bij het behoud van
gezondheid en het ontstaan van ziekte, het voorkomen van
ziekte en de behandeling van ziekte.
De energie in het lichaam ontstaat door de inwerking van
zonlicht, het elektrisch veld van de atmosfeer, het magneetveld van de aarde, lucht, water en voedsel. Deze energie van
de natuur stimuleert continu alle lichaamsprocessen.
Onze onnatuurlijke leefomgeving is een belangrijke oorzaak
van ziekte omdat de natuurlijke energie dan te weinig op
ons lichaam inwerkt en de kunstmatige energie juist te veel
op ons inwerkt. Door adviezen te geven over de blootstelling aan deze energie verbeter je de behandelresultaten in je
praktijk.
Tijdens de praktijkdag leer je de praktijkadviezen te onderbouwen, mede door vele demonstraties. Na deze bijscholing kun
je de themadagen volgen waarin de natuurlijke energiebronnen en de therapiemethoden worden uitgediept.

Levensprocessen
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Inhoud:
• Anatomie
• Fysiologie
• Pathologie
• Diagnostiek
• Etiologie
• Preventie
• Therapie

Met deze bijscholing heb je
toegang tot de andere bijscholingen van deze serie:
• Zonlicht & lichttherapie
• Aardmagneetveld &
Magneetveldtherapie
• Biofotonen & Fotonentherapie
• Zonlicht & Kleurenlichttherapie
• Hersenfrequenties &
Hersenfrequentietherapie

Studielast: 2 dagen, 5 EC’s
Online (video)training aangevuld met 1 praktijkdag.
Docent: Bert Bouwman
Bert Bouwman geeft al jaren
les in Chinese geneeskunde,
Westerse natuurgeneeskunde
en werkt in zijn praktijk met
licht-, magneetveld-, fotonenen hersenfrequentietherapie.
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