Speciale module: Fonoforese, chronische ziekten en kanker

Een speciale Fonoforese module die gericht is op het werken met mensen die een
chronische ziekte of kanker hebben die verstoringen geven in het endocriene, limbische
of hormoonsysteem. Ongeacht voor welke behandeling de cliënt kiest, regulier of
alternatief, hebben wij als Fonoforese therapeut of Frequentie healer mogelijkheden om
hen te ondersteunen.
Het is heel prettig voor een cliënt wanneer het lichaam geholpen wordt haar balans terug
te vinden door middel van natuurlijke trillingsfrequenties. Met de stemvorken kunnen we
een goede bijdrage leveren op het gebied van: Ontgiften en dode kankercellen afvoeren,
harmoniseren van de organen gedurende of na een bestraling of chemokuur. Het
reguleren van het hormoonsysteem en erfelijke factoren energetisch loskoppelen en nog
veel meer.....
De module telt 6 dagen. De eerste twee dagen zijn achter elkaar en daarna door het jaar
heen verspreidt komen nog vier losse vervolgdagen. De module is één blok maar wordt
in delen aangeboden om het voor meer mensen makkelijker te maken de module te
volgen. Daarnaast is het prettig om tussentijds daadwerkelijk met de stof aan het werk
te gaan.
Start:
•
•
•
•

•

De eerste twee lesdagen van deze veel omvattende module zijn op:
Lesdag I 10.00 - 21.00 uur ~ Inclusief Lunch en Diner
Lesdag II van 10.00 - 17.00 uur ~ Inclusief Lunch
Het is te veel informatie voor twee dagen. Toch wil ik jullie de basis in twee dagen
aanbieden. Aan deze twee dagen zijn nog vier losse vervolgdagen gekoppeld met
extra aanvullend materiaal. Elke lesdag diepen we een speciaal onderwerp verder
uit.
Kosten: € 693,00 totale module (weekend twee daagse € 396,00 overige vier
dagen € 297,00 bij termijnbetaling). De cursus wordt 1 keer per twee jaar
aangeboden.

Inhoud van de module "Fonoforese en begeleiden van kankerpatiënten"
Dit is slechts een greep uit de lesstof die we gaan behandelen:
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

7 level helingtechniek (we behandelen niet alleen in het fysieke maar juist ook in
de aura)
Leverreiniging
Ontgiften en afvoeren van dode cellen
Milt versterken
Harmoniseren en in balans brengen van de organen
DNA balans opschonen
Merkaba heling via het hoofd
Merkabah heling via de chakra's
Reguleren van het hormoonsysteem
Ontstoren in het endocriene systeem/hypofyse-hypothalamus
Epifyse en hypofyse activering
Behandelen met stemvorken van het limbische systeem
Behandelen met stemvorken van de medulla oblongatalijn
Erfelijke factoren loskoppelen
Therapieblokkaden ontkoppelen
Energetisch behandelen van Miasmen
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Test map voor het uittesten van de juiste volgorde in de behandeling
Het werken met de kristalbeamer en de bio resonantie kaart
De werking van kleuren specifiek voor het herstel na zware ziekten en
chemo/bestraling enz.
Heilige geometrie van de platonische lichamen
Werking van Schlüssler zouten, oliën en essencen
Werken met Spagyriek (hiervoor komt Erik Welten op 23 oktober 2016)
Engelen begeleiding
Stemvork frequenties ter begeleiding
Getallen series ter begeleiding

