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Bio Resonantie Therapie
Wat is Bio-Resonantie-Therapie?
Bio-Resonantie-Therapie (BRT) is een manier van natuurgeneeskundig behandelen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het feit dat alles uit trillingen, uit energie bestaat. Wanneer iemand
ziek is zijn deze trillingen anders dan in een gezonde toestand. Tijdens ziekte zijn niet alleen de
trillingen van de totale mens veranderd, maar ook de trillingen van bepaalde organen of lichaamsdelen. Tijdens een behandeling met BRT is de patiënt aangesloten op een apparaat dat trillingen,
frequenties, kan uitzenden. Het kan die frequenties zelf opwekken, maar het kan ook de
trillingen van bepaalde stoffen omzetten en gespiegeld doorgeven. Hierdoor worden de trillingen
van het lichaam weer in evenwicht gebracht, wat de genezing in gang kan zetten.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Tijdens de behandelingen zit/ ligt de patiënt op een mat die is aangesloten op het apparaat. Als
start van de BRT-behandelingen wordt als regel eerst een scan gemaakt. Hiermee wordt precies
vastgesteld waar eventuele problemen, blokkades enz. zitten. De patiënt moet bij elk consult
urine meenemen. De "informatie" van deze urine wordt ook gebruikt, urine is immers een
afspiegeling van de gezondheidstoestand van het lichaam. Tijdens de behandeling voelt de
patiënt niets van de trillingen. Een BRT-behandeling duurt een uur. Men kan ondertussen rustig
een boek lezen, naar muziek luisteren of een spelletje doen. Daardoor is de therapie ook heel
geschikt voor kinderen. Bij allergische aandoeningen is het standaard om te beginnen met vijf
behandelingen. Daarna kan worden bepaald of het resultaat al voldoende is, of dat na een maand
nog een herhaling plaats moet vinden. Aan het eind van elke behandeling worden er druppels
meegegeven. Deze moeten tot de volgende behandeling een paar keer per dag worden ingenomen.
In de meeste gevallen zullen patiënten overigens ook een Homeopatisch middel of Bach-druppels
krijgen, om te voorkomen dat de klachten zich na het stoppen van de BRT opnieuw gaan
ontwikkelen.

Scan/ Thuisbehandeling
Sinds september 2014 beschikt de praktijk over de mogelijkheid om via een hartcardiogram
(ECG) een scan te maken met het Bio-Resonantie-Apparaat. Dit is mogelijk vanaf een leeftijd van
6 jaar. Tijdens deze scan wordt nog uitgebreider dan voorheen heel precies vastgesteld wat er
uit balans is. Na afloop kan één en ander worden uitgezocht waarna er een persoonlijk programma
kan worden samengesteld. Hiermee kan de patiënt vervolgens worden behandeld. Voorheen was
dat alleen mogelijk in de praktijk, zoals hierboven beschreven. Nieuw is dat er nu een extra
apparaat beschikbaar is, waarmee mensen zichzelf ook thuis kunnen behandelen. Ideaal voor
mensen die overdag niet kunnen, maar ook voor gezinnen waarvan meerdere leden onder
behandeling zijn. Deze mogelijkheid scheelt veel tijd, geeft gemak en is ook nog goedkoper!

