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Financiëel Toezichthoudster, 49 jaar: 

Onlangs voor de derde keer naar volle tevredenheid een bio resonantie behandeling op afstand gehad. 

De eerste keer was vanwege ernstige menstruatieklachten (endometriose). Onder het mom van [bij 

mij]: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ heeft Radboud mij tijdens de menstruatie op afstand 

behandeld. De pijn was direct vrijwel weg, evenals de menstruatie. Ik wist toen direct dat er geen 

verschil zat tussen een behandeling op afstand of op locatie. 

Vanwege corona weer op afstand behandeld. Gelukkig dat de mogelijkheid bestaat. Tijdens de 

behandeling voelde ik soms letterlijk waar de behandeling plaats vond. Ik was in diepe ontspanning en 

voelde me daarna beter. Ook de laatste behandeling heeft weer goed doorgewerkt.  

Blij dat deze mogelijkheid bestaat. 

 

 

Onderneemster, 53 jaar: 

De behandeling op afstand heeft mij heel goed gedaan!  

Ik lag heerlijk ontspannen thuis met een muziekje. Ik voelde precies wanneer de behandeling begon en 

wanneer het eindigde. Drie kwartier totale ontspanning!  

Voor en na de behandeling hebben we telefonisch contact gehad wat ook helemaal prima was. 

Volgende dag voelde ik duidelijk verschil!  

Echt een aanrader. 
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Lerares, 56 jaar: 

Voorafgaand aan de afstandsbehandeling besprak ik telefonisch wat mijn lichamelijke en mentale 

klachten waren. Vervolgens lag ik thuis op mijn bank. 

Zowel de meting als de behandeling ervaar ik als elektrische stroompjes in mijn lichaam. 

Na afloop was ik meer ontspannen; mijn spierspanning was meer in balans gekomen, en mijn lichaam 

was aanmerkelijk rustiger. De vermoeidheid en spijsverteringsklachten waren veel minder geworden. 

In de loop van de dag knapte ik nog meer op.  

Na afloop besprak Radboud zijn bevindingen: dit gaf meer inzicht in wat er speelde. Vaak herken ik 

wat hij benoemt. En ook krijg ik informatie waardoor ik meer inzicht krijg in mijn leven, en in de 

keuzes die ik maak. En waar ik andere keuzes kan maken, waardoor mijn leven weer lichter, met meer 

gemak en plezier verloopt. 

 

 

Gepensioneerd secretaresse, 78 jaar: 

Doordat de Coronaperiode al vanaf vorig jaar maart ontstaan is, heb ik al zo’n drie keer een 

behandeling op afstand ervaren. Het is toch heel bijzonder dat dit mogelijk is, maar het is echt 

voelbaar!  

Je kunt heerlijk zitten of liggen in je eigen huis of tuin. Van tevoren en na afloop heb je met Radboud 

telefonisch contact betreffende je wel en wee. 

Verder kan Radboud al je gegevens verwerken in de computer en de bevindingen met je bespreken per 

telefoon. 

Mijn ervaringen zijn positief!! 
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