CONNECTIE-CURSUS
IN DE CONNECTIE-CURSUS LEER JE OP EENVOUDIGE WIJZE TE TESTEN
EN TE BEHANDELEN MET BEHULP VAN DE DOOR ERIC LAARAKKER
ONTWIKKELDE CONNECTIESENSOR®
De Connectie-sensor wordt in de praktijk veel gebruikt om voeding en
supplementen te testen. Ook kun je met de connectiesensor je diagnose verfijnen
en gerichte keuzes maken in de behandelroute. Daarnaast kun je met de
Connectie-sensor ook het lichaam energetisch behandelen.
De Connectie-sensor werkt zeer effectief in aanvulling op holistische
therapievormen zoals acupunctuur, manuele therapieën, homeopathie,
aromatherapie en fytotherapie. Je kunt bijvoorbeeld heel nauwkeurig
energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten en overige therapeutische
punten lokaliseren en behandelen. Of bij klachten ten gevolge van bijvoorbeeld
verkeerde voeding, kun je testen welke voeding en/of supplementen wel/niet
geschikt zijn. Kortom, de Connectie-sensor is in handen van een kundig
beoefenaar een zeer effectief inzetbaar instrument binnen de holistische
geneeskunde.
De Connectie-sensor is een bio-energetisch meetinstrument. Hiermee wordt
bedoeld dat je met de Connectie-sensor de verschillende vormen van energie
kunt bepalen – zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich
bevindt. Dit is te bepalen voor alle soorten en concepten van energie; van
chakra’s en Qi (ook geschreven als Chi of Ki) tot de trilling die uitgaat van vaste
materie zoals je fysieke organen.
In de Connectie-cursus leer je te werken met verschillende concepten van energie
die zich in drie verschillende lagen rond het lichaam bevinden. Ook maak je
kennis met de Vijf Elementenleer en Back shu punten vanuit de Oosterse
Geneeskunde. En verder bespreken we de invloed van hoogfrequente
stoorvelden, omdat dit van invloed kan zijn op het al dan niet slagen van je
therapie.
De cursus is vooral praktisch gericht met veel oefen gelegenheid, om
vaardigheden in het werken met de Connectie-sensor op te doen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Lokatie: de cursus wordt georganiseerd door
Healthcare-Academy Den Hoek en vindt plaats in
de cursusruimte (Bisschopsweg 2, 3732 HW De
Bilt, Nederland).
Lesdagen: zie website voor actuele informatie
(2x lesweekend op vrijdag-zaterdag; in totaal 4
lesdagen van 5,5 uur)
Cursusgeld: 6oo euro (vrijgesteld van BTW). Een
uitgebreide syllabus, pdf van presentaties en
koffie/thee faciliteiten zijn inbegrepen in het
cursusgeld. Aanschaf van de Connectie-sensor en
eventuele testdozen is hierbij niet inbegrepen. De
connectie-sensor kunt u bij aanvang van de cursus
aanschaffen via de Holistische praktijk voor dier
en Mens Den Hoek (à 263,50* inclusief
handgemaakt houten kistje en incl. 21% BTW).
* onder voorbehoud van prijswijzigingen.

We raden aan vanaf de start van de cursus
dagelijks te gaan oefenen/testen met de
Connectie-sensor om de benodigde praktische
vaardigheden op te doen. Reken daarom wel op
een gemiddelde studiebelasting van 60 uur voor
deze cursus (lessen, theorie en praktische
oefening). De cursus is toegankelijk voor iedereen
met interesse in het leren gebruiken van de
Connectie-sensor.
Aanmelden en verdere informatie:

www.healthcare-academy.nl

Over de Connectie-sensor:
De energie die het lichaam/materie uitstraalt, bestaat uit linkse en rechtsdraaiende
spiralen. De Connectie-sensor is in staat om mee te resoneren met de sterkste van de
deze twee spiralen. Dit in tegenstelling tot een gewone biosensor waarbij je vooral
mentaal meet. De Connectie-sensor is daarmee een uniek instrument voor het testen
van energetische trillingen en functies.
In het handgemaakte olijfhouten handvat van de Connectie-sensor is Den Hoek
Montbalans® in kwartsglas verwerkt. Montbalans is is een uniek mengsel van
silicaten gewonnen uit specifieke zeeklei (Montmorilloniet) met Esenca water als
drager. Montbalans als onderdeel van de Connectie-sensor beschermt tegen
negatieve invloeden van buitenaf en helpt het zuivere van het onzuivere te scheiden.
Het versterkt daarmee de objectiviteit van de metingen. In het behandelen zorgt dit
ervoor dat je enerzijds minder van je eigen pathologie doorgeeft en anderzijds ook
minder van de pathologie van je patiënt in je opneemt (het behandelen is minder
belastend en zuiverder).
Aan de top van de spriet is een messing ANKH bevestigd in exact de juiste maten en
het juiste gewicht. Door deze ANKH wordt alle energie geplaatst in de ring, ongeveer
700 tot 800 keer versterkt doorgegeven aan het handvat, waar het wordt gefilterd.
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