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Diversen                    Integrale differentiatietest

Ratio - intuïtieve Methodiek Bio-tensor deel 2
De Bio-tensor is een fijngevoelig bio-energetisch test- en behandelingsin-
strument waarmee de eigen intuïtie tot object (beweging) gemaakt kan 
worden en men zodoende energetische waarden en functies kan testen.
Met de ratio intuïtieve methode kan men in het lichaam afwijkende waar-
den testen die vervolgens kunnen worden behandeld.

De geoefende gebruiker kan uit de bewegingen van de Bio-tensor veel 
opmaken. De kruiskop Bio-tensor bestaat uit een edelmetalen handgreep 
voorzien van twee vergulde eindstops. De circa 30 centimeter lange 
vergulde draad van 1.1 mm doorsnee kan in één van de eindstops worden 
geplaatst, terwijl aan de andere zijde een testsnoer bevestigd kan worden. 
De testdraad is voorzien van een vergulde gepolariseerde kruiskop. Het is 
mogelijk om met de Bio-tensor allerlei waarden en relaties te achterhalen 
en vast te leggen om zo een duidelijk inzicht te krijgen in de toestand van 
een persoon, in de waarden van organen en fysiologische patronen, belas-
tingvormen, zowel fysiek als psychisch/emotioneel.
 
Met de Bio-tensor kan de therapeut de ratio koppelen aan de intuïtie, zoda-
nig dat hiermee de intuïtieve waarden automatisch worden weergegeven 
in van te voren bepaalde protocoldelen.  Een geoefend thearapeut is met 
de Bio-tensor in staat om elke vorm van klacht via een aantal protocollen te 
testen en direct te koppelen aan de expediënten.

Integrale differentiatietest
Met een integraal testprotocol - de Integrale Differentiatietest, worden de 
psychisch- emotionele en/of karmische behandelingsmogelijkheden getest, 
waardoor men in staat is een behandeling te bieden die zowel fysiek als 
karmisch gericht is, om tot een integrale aanpak van problemen te kunnen 
komen.

Iriscopie/oogdiagnostiek
Het oog is een deel van het menselijke lichaam dat met Irisscopie of Iridolo-
gie veel kan vertellen over functies en verstoringen in het lichaam. Het oog 
is te vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens heeft een eigen patroon, 
want ieder mens is immers uniek. Niemand op aarde heeft dezelfde iris. De 
structuur of het patroon dat de iris vormt is zo specifiek, dat een mens hier-
aan herkend kan worden. De oogopslag van een mens zegt vaak meer over 
wat er in hem omgaat dan alles wat hij vertelt. Dit is een oude wijsheid. Hip-
pocrates en Philostratus, twee beroemde geneeskundigen uit de oudheid, 
zeiden al dat men het karakter van de mens kan herkennen aan de ogen. 
Minder lang geleden kreeg men de eerste aanwijzingen dat ook lichamelijke 
ziekten aan de ogen te herkennen zijn. 

De moderne iriscopie werd rond 1900 onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 
door de Hongaar Ignaz von Péczely en de Zweedse pater Nils Lilje Quist. Zij 
stelden de eerste iriscopiekaarten op, waarop was te zien welk deel van 
de iris (regenboogvlies) veranderde bij aandoeningen van de afzonderlijke 
organen, zoals het hart, de lever en de nieren. 
Binnen de natuurgeneeskunde is Iriscopie inmiddels een unieke methode 
om via de ogen een diagnose te stellen en informatie te krijgen over de 
lichamelijke en geestelijke balans van een mens. Achter elke klacht ligt een 
oorzaak die via het oog zichtbaar wordt.
 
Met de Stereo-iriscoop wordt in beide ogen gekeken naar onder andere de 
basis constitutie van de cliënt/patiënt, naar eventuele verkleuringen, lijnen 
en zogenaamde openingen welke elk een eigen betekenis hebben. Na dit 
iriscopisch onderzoek kunnen studenten uitleggen aan de cliënt/patiënt wat 
de oorzaak van het probleem, aandoening of ziekte is. 
Ervaren iriscopisten stellen iemands gesteldheid vast alleen maar door het 
grondig inspecteren van diens iris (regenboogvlies). Met gesteldheid wordt 
hier bedoeld het totaal van de aangeboren lichamelijk sterke en zwakke 
kanten. Verder kan men ook de huidige gezondheidstoestand en vatbaar-
heid voor bepaalde aandoeningen vaststellen. Acute ontstekingen zijn net 
zo goed te herkennen als chronische ziekten.

Opleidingen

Vita Opleidingen B.V. geeft al sinds 1993 
Natuurgeneeskundige opleidingen. 

Naast de beroepsopleidingen (Registerop-
leiding Medische Basisvakken SHO Puur 
Plato, Registeropleiding Psychosociale Ba-
sisvakken SHO Puur Plato en Life Science 
Therapeut) biedt Vita Opleidingen even-
eens Post-HBO verdiepingsmodules, waar-
onder: 
• Ratio-intuïtieve Methodiek - Bio-ten-

sor deel 2; 
• Iriscopie/oogdiagnostiek; 
• Levend- (en droog) Bloed Analyse;
• Energetisch Lichaamswerk -
         Magnetiseren.

In de verdiepingsmodule Ratio-intuïtieve 
Methodiek - Bio-tensor deel 2,  wordt ratio 
gekoppeld aan de intuïtie zodanig dat deze 
de intuïtieve waarden automatisch weer-
geeft in van te voren bepaalde protocolde-
len. De student is in staat de finale oorzaak 
van klachten te achterhalen en karmische 
en causale behandelingsmogelijkheden te 
combineren.

In de verdiepingsmodule Iriscopie/oog-
diagnostiek wordt aangeleerd hoe de be-
handelaar steeds dieper in kan gaan op de 
poppetjes van de ogen. De student leert 
vaardigheden om iriscopie/oogdiagnostiek 
uit te voeren.
Het herkennen van afwijkingen in de iris, 
sclera en de pupil. 

Bij Levend - (en droog) Bloed Analyse leert 
de student omgaan met de microscoop 
om  vaardigheden aan te leren om Levend 
(en droog) Bloed Analyses uit te voeren en 
afwijkingen in het bloed ten opzichte van 
gezond bloed te herkennen. 

Bij Energetisch lichaamswerk – Mag-
netiseren gaat het om het aanleren van 
energetische- en therapeutische vaardig-
heden door middel van gebruikmaking 
van universele energie, de gekanaliseerde 
overdracht. Het kunnen herstellen van de 
energiebalans in het lichaam, waardoor 
gezondheidsklachten verminderen en/of 
verdwijnen.

Meer informatie: www.vitaopleidingen.nl 

  

Diversen

Regenboogvlies

De iris of het regenboogvlies is het 
diafragma van het menselijk oog. Het is 
een ringvormig gepigmenteerd orgaan 
achter het hoornvlies dat de hoeveelheid 
doorgelaten licht naar het netvlies bepaalt 
door samentrekken van de pupil (musculus 
sphincter pupillae) wat leidt tot verkleining 
van de doorlaatopening dus minder licht. 
Door aanspannen van de pupil ontstaat 
vergroting van de doorlaatopening en komt 
meer licht het oog binnen.
Bij veel licht vernauwt de pupil, terwijl ze 
in het donker verwijdt: geneesmiddelen 
en verdovende middelen kunnen de pu-
pilafmeting beïnvloeden. Bovendien veran-
deren de pupillen ook bij emoties (groter) 
of bij kijken op korte afstand (kleiner).
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Levend- (en droog) Bloed Analyse 
Bij Levend Bloed Analyse worden met een microscoop een aantal aspecten 
van het bloed onderzocht zoals de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en 
de bloedplaatjes die in het bloed zitten.  Bij Droog Bloed Analyse kan men 
met name de vrije radicalen belasting in het lichaam herkennen en de ernst 
van de schade inschatten. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van 
microscopie. Er zijn drie gangbare soorten microscopie, die kunnen worden 
toegepast en die door Vita Opleidingen ook worden onderwezen:

    Helderveldmicroscopie; 
    Fasecontrastmicroscopie;
    Donkerveldmicroscopie.

Bij de gewone (helderveld) microscopie gaat men uit van een niet lichtge-
vend object, dat met een lichtbron en een condensor op de juiste wijze ver-
licht moet worden. Men kijkt dan eigenlijk naar de schaduw van het object 
en ziet het object tegen een donkere achtergrond. 
De fasecontrastmicroscoop is voorzien van een speciaal faseplaatje, tussen 
de condensor en het preparaat. Dit zorgt ervoor dat twee lichtbundels door 
het preparaat vallen waardoor vrijwel transparante voorwerpen (cellen en 
dergelijke) zichtbaar worden. Daardoor wordt het mogelijk in levende cellen 
de inwendige structuur te zien. 
Donkerveldmicroscopie is een vorm van microscopie waarbij het preparaat 
zodanig wordt belicht dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf in 
het beeldveld komt. Men ziet het preparaat dan tegen een donkere achter-
grond. Daardoor zijn meer dingen te zien dan met gewoon licht mogelijk is.

Energetisch Lichaamswerk - Magnetiseren
Magnetiseurs werken niet met de eigen energie, maar met kosmische 
kracht (Geestkracht). Deze kracht ontstaat uit het kosmisch -0- punt. Aan-
gezien deze kracht de eeuwigheid beheerst is het kosmisch -0- punt, daar 
waar de kracht gevraagd en noodzakelijk is. 
Het werken met kosmische kracht (universele energie) wordt ‘gekana-
liseerde overdracht’ genoemd. Bij het magnetiseren door middel van 
gekanaliseerde energie fungeert de therapeut enkel als doorgeefluik. De 
therapeut zet het eigen ego opzij, zodat de energie zonder zijn tussenkomst 
terecht komt bij de cliënt. De techniek van magnetiseren is in beginsel door 
iedereen te leren. Het kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van 
natuurlijke vermogens, die bij iedereen aanwezig zijn. 
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