
Behandeling middels bioresonantie kan helpen bij veel ziekten en symptomen. Denk 

aan longaandoeningen, klachten mbt het immuunsysteem, reuma, migraine, 

gewrichtspijn, vermoeidheid en nog veel meer lichamelijke klachten.

Bioresonantie therapie kan op een aangename manier de oorzaak van bepaalde reacties 

opgespoord worden, verlichten en in sommige gevallen zelfs wegnemen. 

 

 

De behandeling, wat houdt dat in?

Alle delen uit ons lichaam worden geregeld door een intern elektromagnetisch veld met een 

groot aantal resonanties. Deze trillingen worden door ons lichaam uitgezonden maar ook 

worden er trillingen opgenomen vanuit de omgeving. Het principe van het benutten van de 

resonantie wordt ook toegepast bij het maken van een ECG of EEG.

Het bioresonantieapparaat neemt alle resonanties waar. Trillingen die niet in balans zijn zet 

ik om in de juiste frequentie, om vervolgens deze aan het lichaam terug te geven.

 

 

Wat zijn de positieve gevolgen van bioresonantie?

Meestal zijn er enkele behandelingen nodig met bioresonantie voordat de klachten 

verminderen. Dit komt doordat het lichaam de kans moeten hebben om afvalstoffen die er al 

jaren zitten af te voeren.

Sommige mensen ervaren al na de eerste sessie een verbetering. Anderen ervaren in de 

beginfase van bioresonantie juist verergering van de klacht en treedt de verbetering daarna 

op.

 

 

Wat zijn mijn ervaringen met Bioresonantie?

Uiteraard heb ik een opleiding gevolgd om bioresonantie te begrijpen en toe te passen. Er 

zijn uiteenlopende testen binnen de bioresonantie. Om deze te leren toepassen heb ik ze op 

veel verschillende (proef)personen getest. Ca. 90% merkte een positieve verandering en had 

baat bij de behandeling. 
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De overige personen konden niet met zekerheid aangeven of zij baat hadden van 

bioresonantie. Mijn bedoeling is om door te groeien naar bevorderd therapeut. Hiervoor moet 

ik nog meer ervaring opdoen. De tarieven zijn daarom lager dan bij een doorgewinterde 

specialist (slechts een derde).

 

 

LET OP, TER INFO

Begrijp goed dat ik geen dokter ben en dat ik geen wonderen kan verrichten. Ook ben ik nog 

in ontwikkeling en zal ik voordat ik mijzelf bevorderd therapeut kan noemen vlieguren moeten 

maken. Pas als ik bevorderd therapeut ben kunt u behandelingen declareren bij uw 

zorgverzekering (afhankelijk van uw aanvullend pakket).
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