Meer informatie?
Kijk op:
www.praktijkvisioen.nl
of neem contact op met:
Praktijk Visioen
Wies Dekker
Noortberghmoeren 175
4824 JD Breda
Telefoon: (076) 541 98 07
E-mail: praktijk@visioen.nl

Routebeschrijving
Vanuit Rotterdam/Antwerpen
- Volg de A16 richting Breda
- Neem afrit 17 Breda Noord
- Ga richting Breda en volg de weg
- 500 m na McDonalds: linksaf
- Na 6e stoplichten: linksaf (Achtererf)
- Zie kopje: vanaf Achtererf
Vanuit Utrecht/Gorinchem
- Neem de A27 richting Breda
- Bij knooppunt Hooipolder: afrit Made
- Ga rechtsaf richting Made (A59)
- Na 5 km: afrit 31 Terheijden/Breda
- Volg 5 km. Na sportpark Wisselaar:
rechtsaf bij verkeerslichten (Moerlaken)
- Volg 1,5 km. Na Moerlakenbrug:
rechtsaf en na 200 meter linksaf (Achtererf)
- Zie kopje: vanaf Achtererf
Vanaf Achtererf
- Na 100 meter: rechts (Cannaertserf)
- Bij splitsing: links aanhouden
- Na oversteekplaats fietspad: 4e huis rechts

Vriendelijk verzoek: parkeer s.v.p. niet op de
oprit van de buren, maar in een parkeervak.
Geen parkeervak vrij voor de deur? Tegenover
nummer 181 is een parkeerpleintje.

Bioresonantie
de therapie
van de toekomst…

Wat is Bioresonantie?
Bioresonantie is een methode om met
resonantietrillingen het lichaam in balans
te brengen. De methode wordt ook wel
met acupunctuur vergeleken, maar dan
zonder naalden.
Hoe werkt Bioresonantie?
De werking van bioresonantie is het
makkelijkst te verklaren met een
voorbeeld uit de natuur. De oudste vorm
van de bioresonantie is het zonlicht.
Wanneer zonlicht op onze huid komt dan
worden er processen op gang gebracht.
Niet door de opwarming van de huid,
maar door het ultraviolette deel van het
zonlicht. Dat (onzichtbare) licht is in staat
om pigmentvorming op gang te brengen.
Onze huid is zo ingesteld dat bij de
frequenties van zonlicht de huid ver-

kleurt, en bruin wordt. Daarnaast wordt
bijvoorbeeld ook de productie van
vitamine D op gang gebracht.
U kunt zich voorstellen dat er naast de
smalle frequentieband van het zonlicht
ook andere frequenties bestaan, die hun
eigen processen op gang brengen. Dat is
waar bioresonantie om draait.
Op YouTube staat een filmpje met meer
informatie: youtu.be/bVmJxh8mWJ0
Bioresonantie en gezondheid
We leven in een wereld, die steeds meer
verstorende invloeden heeft. Smog.
Milieuvervuiling. GSM- en andere straling.
Chemische geneesmiddelen en vaccinaties. Conserveermiddelen, kleurstoffen en
pesticiden in ons voedsel. Voor steeds
meer mensen is het moeilijk om het
gezondheidsevenwicht te bewaren.
Veel medicijnen genezen niet, maar
werken slechts symptoomonderdrukkend.
Bioresonantie brengt met resonantietrillingen, de lichaamseigen processen in
balans en herstelt ze.

Reguliere geneeskunde en bioresonantie
De reguliere geneeskunde heeft de
effecten van bio-energetische trillingen
tot op heden aanvaard noch erkend. In de
natuurgeneeskunde wordt het principe
echter algemeen toegepast. Alleen al in
Duitsland werken meer dan 5.500 artsen
en Heilpraktiker met bioresonantie.
Toepassingen van bioresonantie
Bioresonantie wordt bijvoorbeeld
toegepast bij:
- Voedselintolerantie;
- Allergietesten;
- Verzuring en cholesterol;
- Vitaliteit van de organen;
- Stralingsbelasting van het lichaam
(geopatische-, elektriciteitsstraling,
beeldscherm, GSM enz.);
- Parasieten, schimmels, bacteriën en
virussen;
- Tekorten van vitaminen en mineralen;
- Overbelasting door amalgaam;
- Psychische en fysieke achtergronden
die storend en/of ziekmakend zijn.

