
 

NEOClinics Temel Düzey Eğitimi  

Tarih: 2 Mart 2018 

 

Nerede: NEOSANTE / General Asım Gündüz cad. 77/9 Bahariye Kadıköy/ Istanbul 

Ne zaman: 2 Mart 2018 / Saat 13 – 18 arası 

Kimler için: NEOClinics tanıtım toplantıları, NEO teknolojilerinin kullanımı ile profesyonel olarak 

ilgilenen, Sağlık & Wellness konularında çalışan herkese açıktır. 

 

KİMLERE ÖNERİYORUZ?  

Eğer biorezonansı az ya da çok biliyor ama konunun netleşmesine ihtiyaç duyuyorsanız bu eğitime 

özellikle katılmanızı öneriyoruz. Ancak konuda ilerlemek istiyorsanız ve cihazları yakın zamanda 

kullanmaya başlamayı olasılık dahilinde buluyorsanız (eğitim salonumuzun kapasitesini göz önüne almak 

kaydı ile) sizi 3 güne de davet ediyoruz. Eğitimlerimizden ücret almıyoruz. 

 

TOPLANTININ İÇERİĞİ NEDİR? 

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

NEO TEKNOLOJİLERİ  

Biorezonans ile ilgili temel bilgi, teknolojiler arasındaki farklar ve NEO teknolojilerinin özelliklerini, neler 
yapılabildiğini konuşacağız.  
 

NEOCLİNİCS  YAPILANMASI 

Bugün ayrıca cihazların kimler tarafından kullanılabildiği, merkezlerin yasal altyapısı, cihazların kurulacağı 

yerdeki fiziksel şartlar ya da tanıtım ve reklamlarda dikkat edilecekler konularına da eğiliyoruz. Bu yarım 

gün içerisinde dileyen kişilerin süregiden terapilere gözlemci olarak katılabilmesi de sağlanabiliyor. 

 

BİZ KİMİZ… 

2005 yılında çıktığımız yolda biorezonans adına Dünya çapında ilklere imza attık. Yaptığımız terapilerle, 

verdiğimiz eğitimler ve yeni merkezler yoluyla yüzbinlerce kişinin hayatına dokunduk. 2014 yılında 

edindiğimiz tecrübeyi ve bilgiyi NEO.Clinics markası altında toplamaya karar verdik ve 2 yıl gibi bir süre 

içinde Türkiye’de ve Dünya’da 70 merkeze ulaştık.   Şimdi sizi de aramıza bekliyoruz… 



 

 

DR. ERSAL S. IŞIK KİMDİR... 

1971 doğumlu Uzm. Dr. Ersal S. Işık 1994 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden 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 bizzat Dr. Ersal Işık tarafından oluşturdu. 2010 yılında ise yine Dr Ersal S. Işık tarafından 

geliştirilen yeni protokoller "karbonhidrat silmeleri" yani zayıflama konusunda kullanılmaya başladı. 

2017 yılı ortalarına kadar (sadece NEOSANTE bünyesinde) 14.000’e yakın kişi kişi sigarayı bıraktı. Diğer 

endikasyonlar yanında, 8-10.000 civarı olduğunu söyleyebileceğimiz sayıda kişi kötü gıdaları bırakma-

zayıflama konusunda tedavi aldı. Sayısız farklı endikasyon için yapılmış, klasik yaklaşımının dışına çıkan-

ezber bozan sayısız terapi ile biorezonansta NEOSANTE tarzı oluştu. Dr Ersal S. Işık tarafından oluşturulan 

kendine has protokoller açılan yeni merkezler yoluyla en az “yüzbinlerce” kişinin hayatına dokundu.  

Bunlar sürerken, Dr. Ersal S. Işık 2013 yılının sonlarında Amerika'da kabul görmüş ve Dünya'da geniş 

yankı uyandıran yeni bir tedavi sistemini yani "ONDAMED" 'i Türkiye'ye getirdi. 2014 yılında ise, Ersal S. 

Işık’ın klasik biorezonans konusundaki bilgi birikiminin ileri Alman teknolojisi ile birleşmesi yeni bir 

biorezonans sistemini hayata geçirdi. Klasik biorezonans olarak tanımlanabilecek ancak şimdiye kadar 

olanlardan farklı yeni bir teknoloji ile çalışan QUİTT cihazı Türkiye ve Dünya'da açılacak NEO-Clinics 

teknolojileri hizmet noktalarında kullanılmak üzere 2015 yılı başında piyasaya sunuldu.  

2017 sonlarına kadar Türkiye’de 70 merkez yanında Kahire ve Londra’da QUiTT kullanan NEO.Clinics 

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 verdiği 

4 yıllık Aile dizimi eğitimini ve sonrasında Svagito ile OSHO öğretilerinin de eklendiği aile dizimi 

eğitimlerini ve bunun beraberinde bireysel terapilerde meditatif duruş temelli "Danışmanlığın Zen Yolu" 

eğitimlerini bitirdi. Yıllar içinde, Türkiye'ye gelen ve özellikle meditasyon temelli yaklaşımı olan birçok 

farklı terapistin eğitimine katıldı, supervizyon aldı, asistanlık yaptı. 2012 yılında Dr. Krishananda 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 NEOSANTE bünyesinde sunduğu terapi ve tedavilerde ve 

NEO.Clinics terapist eğitimlerinde kullanıyor.  

AYRINTILI BİLGİ İÇİN…  

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

www.neosante.com.tr  

mailto:drersal@neosante.com.tr
http://www.neosante.com.tr/
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