LECHER-ANTENNE VERVOLGCURSUS
WOONBIOLOGIE
In 2 blokken van 2 cursusdagen leert u van de
ervaren woonbiologen Thijs Tjaden en Theo Hooijer
de ins en outs van de Woonbiologie-praktijk.
Theorie en ervaringsgerichte lessen worden met
elkaar afgewisseld.
Kennis en ervaring met de Lecher-antenne is vereist
(basiscursus), de rest leert u van Thijs en Theo!

Data: 12 en 13 juni, 3 en 4 juli 2020
Lestijden: 12.00 - 17.30 uur
Kosten: 600,- euro p.p. (vooraf inschrijven, vol = vol)
Locatie: Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt
voor meer informatie en online inschrijving:

www.healthcare-academy.nl
Healthcare-Academy Den Hoek
Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt (NL)
Tel: +31 (0)63368849
e-mail: info@healthcare-academy.nl

EEN WOONBIOLOOG ONDERZOEKT DE WONING EN DE
OMGEVING HIERVAN OP ZIEKMAKENDE EIGENSCHAPPEN,
MET ALS DOEL DE WONING ‘GEZOND’ TE MAKEN.
Tijdens de cursus leert u hoe u dit met de Lecher-antenne
kunt meten en zult u ontdekken dat de Lecher antenne een
onmisbaar instrument binnen de woonbiologie is!

Het vak van woonbioloog leer je vooral in de praktijk. Er zijn verschillende
opleidingen te volgen om woonbioloog te worden. Ongelooflijk belangrijk als
basis, maar het is net als met de meeste beroepen: je leert een aantal
basisbegrippen en regels, maar de finishing touch leer je vanuit de praktijk.
Tijdens de 4-daagse vervolgcursus gaan we, naast het meten met de Lecherantenne, ook meten met meetinstrumenten die de elektrische-, magnetische- en
elektromagnetische velden kunnen meten. De eerste twee dagen gaan we dieper
in op de theorie van alle verschillende te meten velden en tijdens het tweede
lesweekend gaan we bij één van de cursisten de woning doormeten. Ook komen
oplossingen voor gemeten straling aan bod, waaronder elimineren, afschermen
en harmoniseren van diverse stralingsbronnen.
Het is gebleken dat naast het weghalen of afschermen van stralingsbronnen het
harmoniseren van de energie van groot belang is. Bewoners ervaren vaak
onbewust een grote rust in de woning wanneer een harmonieuze energie in de
woning aanwezig is. .

Voor meer informatie en aanmelding: kijk op onze website
of neem contact op via onderstaande contactgegevens
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Tel: +31 (0)63368849
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