QUİTT BİOREZONANS
REZONANS TERAPİLERİ EĞİTİMİ
Tarih:
16 Mart 13:00-18:00
17-18 Mart 10:00-18:00
Yer:
NEOSANTE EĞİTİM SALONU
Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi Soner Sokak No: 1 Kadıköy

Kimler için: Bu eğitime katılabilmeniz için kuralımız genelde bir gün önce yapılan
NEOClinics Temel Düzey Eğitimine katılmış olmanızdır. Bu kural yanında, eğitim
salonunun kapasitesi el verdiğince, NEO–QUiTT teknolojilerinin kullanımı ile profesyonel
olarak ilgilenen herkese açıktır.
16 MART – TEMEL DÜZEY EĞİTİM
NEOCLINICS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bu toplantı Rezonans Terapileri kavramına giriş niteliğindedir. Ne yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz sorularına
verilecek temel cevaplar dışında merkezlerin yapılanmasını da konuşacağız.
Bugün;
•
•
•
•
•
•

Biorezonans ile ilgili temel bilgi, teknolojiler arasındaki farklar,
NEO teknolojilerinin özelliklerini, neler yapılabildiği,
Cihazların kimler tarafından kullanılabildiği,
Merkezlerin yasal altyapısı,
Cihazların kurulacağı yerdeki fiziksel şartlar,
Tanıtım ve reklamlarda dikkat edilecekler…

konularına eğiliyoruz.
Bugün sabah saatlerinde, dileyen kişiler için süregiden terapilere gözlemci olarak katılabilmesi de
sağlanabiliyor.

17 / 18 MART - QUİTT BİOREZONANS
NEO.CLİNİCS REZONANS TERAPİLERİ EĞİTİMİ

CUMARTESİ GÜNÜ
• Elektromanyetik etkileşimin ana kuralları
• Cihazların işleyişindeki temel mantık
• Programlar ve programların temel nitelikleri
• Testler
• Terapileri kişiselleştirmek
• Protokollere giriş
PAZAR GÜNÜ
• Kilo Verme Terapileri: Temel kurallar, protokoller.
• Bağımlılık Terapileri: Temel kurallar, protokoller.
• Alerji Tedavileri: Yapısal intoleranslar ve alerjilere yaklaşım, protokoller.
• Ruhsal Sağaltım: Temel kurallar, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz.
• Ağrı Tedavileri: Temel kurallar, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz.
• Kronik Hastalıklar: Temel kurallar, protokoller.
• Sürecin Yönetilmesi: Dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesi, dikkat edilmesi gereken ana kurallar.
• İyileşme Ruhta Başlar: Rezonans fenomeni ve belirleyici bir faktör olarak terapistin duruşu.
• Detoks Protokolleri: Ağır metal, toksik kirlilik, asit/baz, candida ve bozulmuş barsak florasına
yönelik terapiler ve protokoller. Diğer detoks protokolleri, beraberinde kullanılan besin destekleri.
DR. ERSAL S. IŞIK Kİ MDİR...

1971 doğumlu Ersal S. Işık 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999
yılında Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Uzmanlık sonrası ilaç dışı tedaviler konusuna yönelen ve özellikle
bitkisel tedaviler konusunda deneyim edinen Işık 2005 yılında biorezonans yöntemi ile tanıştı. 2006
yılında, Türkiye’de şu anda çok bilinen bir biorezonans sistemini Türkiye’ye getirdi ve bu marka altında
uygulanmakta olan ana terapiler + sigara bırakma ve alkol bırakma yazılımı 2006-2009 yılları arasında
Dr. Ersal Işık tarafından oluşturdu. 2010 yılında ise yine Dr Ersal S. Işık tarafından geliştirilen yeni
protokoller "karbonhidrat silmeleri" yani zayıflama konusunda kullanılmaya başladı. Yıllar içinde, sayısız
farklı endikasyon için yapılmış, klasik yaklaşımının dışına çıkan-ezber bozan sayısız terapi ile
biorezonansta Türkiye’ye özel NEOClinics tarzı oluştu.
2014 yılında, o zamana kadar farklı tip teknolojilerin etkilerini birebir gözlemleyerek edinilen 10 yıllık
NEOSANTE tecrübesi yeni bir kulvara girdi ve bu bilgi birikiminin bu konuda köklü bir Alman firması ile
birleşimi yeni bir biorezonans sistemini hayata geçirdi. Klasik biorezonans olarak tanımlanabilecek ancak
şimdiye kadar olanlardan farklı yeni bir teknoloji ile çalışan QUiTT cihazı Türkiye ve Dünya'da açılacak
NEOClinics hizmet noktalarında kullanılmak üzere 2015 yılı başında piyasaya sunuldu.
2015 yılı başlarından 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’de 70 merkez yanında Kahire ve Londra’da QUiTT
kullanan NEOClinics hizmet noktaları kuruldu…

Dr Ersal S. Işık, 2005 yılından beri deneyimlediği "Rezonans Terapileri"nin açıklamasını yapmaya
çalışırken 2008 yılında AİLE DİZİMİ kavramı ile tanıştı. 2011 yılında Psk. Mehmet Zararsızoğlu’nun
verdiğin 3 yıllık Aile Dizimi temel eğitimini ve daha sonra da bir yıllık ileri düzey eğitimleri bitirdi. O
yıllarda karşılaştığı, ikinci büyük hocası olan Svagito ile OSHO öğretilerinin de eklendiği iki düzeyli - ikinci
bir aile dizimi (family constellations) eğitimi, bireysel terapilerde meditatif duruş temelli "Danışmanlığın
Zen Yolu" eğitimleri ve supervizyonlar aldı. Yıllar içinde, Türkiye'ye gelen ve özellikle meditasyon temelli
yaklaşımı olan birçok farklı terapistin eğitimine katıldı, asistanlık yaptı. 2012 yılında Dr. Krishnananda
Trobe ve Amana'dan Osho ve "codependency" çalışmasının birleşimi olan "Learning Love" terapist
eğitimlerinin iki düzeyini aldı ve yine bu kişilerle farklı içerikteki çalışmalara devam etti.
Dr. Ersal S. Işık şimdiye kadar edindiği tecrübeyi NEOClinics terapist eğitimlerinde kullanıyor. Bunun
yanında, Aile Dizimi gurup çalışmaları veya terapist eğitimleri için, yılda birkaç kez Türkiye'ye gelen
Rumen Yankulov 'un yaptığı çalışmaları ve verdiği terapist eğitimlerini organize ediyor.

KATILIM İÇİN UFAK AYRINTILAR…

Sizi eğitimlere kabul etmeden önce; en azından telefonda tanışmayı tercih ediyoruz. Sonrasında size
sunduğumuz cihazlar ve yaptığımız terapilerle ilgili mail yoluyla bir ön bilgilendirme gönderiyoruz.
Sizi eğitimlerimize kabul ettiysek, size eğitimde bir yer açabilmemiz gerekiyor… Eğitim kalitesini
bozmamak adına kontenjanı sınırlı tutuyoruz ancak sizi olur da bu eğitime alamasak bile eğitimlerimiz
3-4 hafta aralıklarla devam ediyor…
Kişinin önceki tecrübesi ne olursa olsun rezonans terapileri herkes için yeni bir alan ve bu alana adım
atan kişinin (eski tecrübesi ne olursa olsun) sadece bir eğitimle değil, sürece yayılmış şekilde ve birebir
olarak desteklenmesinin gerektiği kesin. Bizden eğitim alıp cihazları kullanmaya başladığınızda da birebir
desteğimiz sürüyor; ta ki yeterli tecrübeyi elde edip artık kendi ayaklarınız üzerinde devam edebilecek
duruma gelene kadar.
Bu eğitimin katılımcılarına NEOClinics Temel Eğitim katılım belgesi veriyoruz. Bunun yanında cihazları
kullanan kişiler için hazırlanan QUiTT eğitim belgesini ise cihazların teslimi sırasında veriyoruz.

KAYIT VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN...

NEOSANTE: 0216 450 60 20
www.neosante.com.tr / drersal@neosante.com.tr

