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 Docente,	Innovatiemanager	

Dr.oec.	Katharina	Friedrich	
Sinds	 2005	 gepromoveerd	 Preventologe,	 OBERON®-
Anwenderin;	 2008	 opleiding	 volgens	 de	 Leer	 van	 Pjotr	
Elkunoviz;	 sinds	 2003	 Studie	 der	 Russische	 en	 Bulgaarse	
genezingsmethoden	 aan	 de	 hand	 van	 de	 originele	
bronnen	 o.a.	 in	 het	 Instituut	 „Petrov“;	 „Drevo	 roda“	
Moskou,	 Svet-Centre	 2009;	 bij	 V.	 Marinov,	 Sofia;	 2010	
geintegreerd	 Human	 Design®;	 2010	 Bioenergetische	
Management®	 bij	 Oleg	 Lohnes	 Kiew/Ingelheim;	 2011	
Psych-K®,	 2014	 Trainerlicensie	 voor	 directe	 informatieve	
waarneming	 M.	 Komissarov,	 v.a.	 2016	 „Sehen	 ohne	
Augen“	naar	eigen	ontwikkelde	Methode.	
_______________________________________________	
Ondanks	een	forse	visuele	beperking	volgde	Dr.	Katharina	
Friedrich	 studies	 aan	 verschillende	 Universiteiten.	 Een	
zwaar	ongeluk	met	ernstige	gevolgen	(dwarslaesie)	was	in	
2005	 voor	 haar	 aanleiding	 zich	 in	 een	 aantal	 hoogst	
interessante	 mentale	 zelfgenezingsmethoden	 te	
verdiepen.	 Katharina	 paste	 deze	 bij	 zichzelf	 toe	 en	
behaalde	 hiermee	 opmerkelijke	 resultaten.	 Sindsdien	
weten	 vele	 mensen	 uit	 de	 Nederlandse-,	 Duitse-,	
Spaanse-	 en	 Bulgaarse	 taalgebieden	 deze	 	 ervaren	
docente	van	BeTeWi–Akademie	Berlijn	te	vinden.	Tijdens	
seminars	 en	 persoonlijke	 begeleiding	 draagt	 Katharina	
Friedrich	 	 eenvoudige	 maar	 uiterst	 waardevolle,	
praktische	 tools	 aan	 en	 leert	 de	 krachtige	 werking	 van	
nieuwe	bewustwordingsmethodes	gericht		toe	te	passen.	
___________________________________________	
Film	YouTube	&	Informatie	(ter	voorbereiding	vooraf)	
https://www.youtube.com/watch?v=HNwfAOM1HGk	
https://www.youtube.com/watch?v=4yaKiE69TX4	
YouTube:	Russen	lassen	Organe	und	Zähne	nachwachsen	deel	1	–	5		
https://www.youtube.com/watch?v=b4mBYaImrUo	
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Seminars	in	Nederland		Duitstalig	
Dr.	Katharina	Friedrich,	Docente	
	

03	t/m	08	april	2018	
	
Di.	03.	April	19-21	uur	(	
Introductieavond		-	gratis	-	(Duitstalig)	
	
Woe.	04	april,	do.	05	april,	vrij.	06	april		09-12	uur	
Zien	-	zonder	Ogen,	deel	1	(Duitstalig)	
Voor	Volwassenen	(met	gesloten	ogen)	
	
Woe.	04.	april,	do.	05	april,	vrij.	06	april	13-15.30	uur		
Zien	-	zonder	Ogen,	deel	2	(Duitstalig)	
Voor	Volwassenen	(met	Oogmasker)	
	
Woe.	04	april	+	do.	05	april,	vrij.	06.april	16-18	uur		
Zien	-	zonder	Ogen	(Duitstalig)	
Voor	Kinderen	tussen	4	–	12	jaar	
	
Zat.	07	april	09-12	uur	
Tandregeneratie	-		mentaal	-	(Duitstalig)	
	
Zat.	07	april	14-19	uur	
Figuurcorrectie	-	Leven	van	Licht	-	(Duitstalig)	
	
Zon.	08	april	09-18	uur	
QuantenharmonieÒ		(Duitstalig)	

	

Organisator:	BeTeWi	–Akademie	GmbH		
D-15344	Strausberg,	Uhlandstr.12	
	

Aanmelding	&	Contact	
www.BeTeWi-Akademie.de/Seminarkalender	
Mail	à	anmeldung@betewi-akademie.de	
of		Tel.	+49-176-10321762			
Locatie:	Bad	Boekelo	(zie	website)	

	
	

-	Zelfvoorzienend	leven	-	
Quantumharmonie®		

	Eenvoudige	aanwijzingen	ter	activering	van	
Zelfgenezingsprocessen		

volgens	wetenschappelijk	inzicht		
uit	Rusland	&	Bulgarije	

BELEVEN	–	ERVAREN	–	WETEN	
	

		Zien		 			zonder	Ogen	

Iedereen	kan	het	leren	–	het	werkt	direct	
	
Dankzij	 gericht	 ingezette	 mentale	 tools	 ben	 je	 in	
staat	 	 je	 gezondheid	 verantwoordingsbewust	 in	 je	
eigen	 handen	 te	 leggen	 en	 de	 in	 deze	 Seminars	
verworven	 ervaringen	 in	 je	 dagelijks	 leven	 te	
integreren.	 Het	 inzetten	 en	 beleven	 van	 puur	
bewustzijn	 kan	 betekenen	 dat	 je	 leven	 gezonder,	
blijer,	 zachter,	maar	 vooral	 autonomer	 en	 vrediger	
wordt.		

Leef	je	droom!	
-	wordt	je	bewust	van	je	mentale	Kracht	-		

	

www.BeTeWi-Akademie.de		
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	QUANTENHARMONIEÒ		Intensief	-	Seminar	

Je	leert	en	oefent:		

1. de	 2-1-0-punt-methode.	 Doel	 is	 de	 verbinding	 te	
herstellen	 met	 de	 Harmonie	 der	 Schepping,	 het	
Universum,	de	Matrix.	

2. stamcellen	 te	 reactiveren	 (middels	 mentale	
wetenschappelijke	 methodes	 uit	 Rusland	 en	
Bulgarije)	

3. Psycho-Logica	 voor	 alledag,	 om	 terugval	 te	 voor-	
komen.	

4. deze	methoden,	op	basis	van	de	nieuwste		
wetenschappelijke	stand.		

5. gemakkelijk	 toegang	 te	 vinden	 tot	 nieuwe	
wetenschappelijke	dimensies.	

Je	kunt	het	niet	geloven	maar	wilt	graag	weten	en	voelen,	
hoe	 je	 jouw	 organen	 en	 kiezen	 –	 dankzij	 actieve	 &	
bewuste	sturing	van	jouw	intrinsieke	zelfhelingsprocessen	
–	 kunt	 herstellen,	 ja	 zelfs	 reeds	 verwijderde	 organen	
opnieuw	kunt	laten	groeien.		
Aan	 	 hand	 van	 een	 aantal	 	 energo-informatieve	
oefeningen	 leer	 je	 persoonlijke	 emotionele,	 mentale	 en	
psychische	 issues	 te	 harmoniseren,	 wat	 lichamelijk	 ook	
direct	voelbaar	wordt.	
-	Incl.	lesmateriaal	-	

Jouw	Investering:	 300,-	€	 incl.	BTW	
Seminar	(herhaling):	 200,-	€	 incl.	BTW	
-	incl.	lesmateriaal	-	
Kinderen	7-18	jaar	-	in	begeleiding	van	ouder(s)	-	GRATIS	

	
Onze	Service	(geldt	voor	alle	Seminars)	
• Kleine	groepen	(persoonlijke	benadering)	
• Betaling	contant	(op	de	dag	van	elk	seminar)	
Aankomst	s.v.p.	30	min.	vóór	begin	van	elk	Seminar	
	
_______________________________________________	
Disclaimer	-	Wijzigen	om	juridische	redenen	Gereserveerd	-		

	

Tand-Orgaan	Regeneratie	mentaal	–	Seminar	
Ongelofelijk,	maar	waar:	Kiezen	groeien	niet	 alleen	 twee	
keer!		Dankzij	ons	mentale	vermogen	kunnen	wij	dit		
-	overal	en	te	allen	tijde	 -	met	de	hier	aangeboden	tools	
zelf	bewerkstelligen!	
Je	leert	en	oefent:	
1. mentale	 technieken	 voor	 tand-	 en	 kaakregeneratie.	

Je	 ontvangt	 een	 schema	 waarmee	 je	 leert	 het	
natuurlijke	 ritme	 van	 groei	 stap	 voor	 stap	 te	 volgen	
en	dit	thuis	dan	zelf	te	kunnen	toepassen.	

2. het	 verband	 herkennen	 tussen	 jouw	 psyche	 en	 de	
staat	van	jouw	kaak	en	je	kiezen.	

3. de	nieuwste	inzichten	m.b.t.	mondhygiëne	

Jouw	Investering:	 150,-	€	 incl.	BTW	
-	incl.	lesmateriaal	-	

	
VOORAVOND	–	vast	voorproeven	
Op	de	avond	voor	iedere	Seminarweek	tussen	19-21	uur	
Deel	1:		 Organen	&	Kiezen	groeien	weer?!	
Deel	2:		 Zien	-	zonder	Ogen?!												
Deel	3:		 Leven	van	Licht	–	met	één	druk	op	de	knop?!	
Entree	vrij	(graag	kleine	bijdrage	in	de	onkosten)	
	
																										______________________	
	
PERSOONLIJKE	COACHING			-	een-op-een	-	
Methode	"QuantenharmonieÒ"	d.m.v.	5d-cell-scan	
gecombineerd	met	een	diepteanalyse.		
Deze	persoonlijke	coaching	geeft	inzicht	in	persoonlijke	
belasting	op	celniveau,	incl.	uitleg	hoe	weer	de	eigen	
levenskracht	te	vinden.	
Info	via	www.5d-flash.com		

Jouw	Investering:	 50	min	/	150,-	€	 incl.	BTW	

Ter	voorbereiding:	Apps	downloaden	Vitalcode:	kat100	
	
Aanmelden:		kontakt@betewi-akademie.de	
	

Figuur-Correctie		of			Leven	van	Licht	
schakelen	tussen	Endogeen	&	Exogeen	-	Seminar	
D.m.v.	mentale	sturing	leert	jouw	lichaam	over	te	
schakelen	op	regeneratie	&	verjonging.	
Alle	relevante	vragen	rond	dit	thema	komen	aan	bod:		
-	de	vetstofwisseling	-	medicijngebruik	-	etc.	-	
Je	leert	en	oefent:	
1. het	 lichaam	 op	 energetisch-informatieve	 en	

materiële	basis	te	programmeren	
2. hoe	 je	 jouw	 lichaam	 ‘met	 één	 druk	 op	 de	 knop’	

binnen	 4	 uur	 van	 exogene	 voeding	 kunt	 laten	
overschakelen	op	endogene	voeding	(zonder	opname	
van	water	en	voedingssupplementen	

3. hoe	 jouw	 lichaam	 binnen	 2	 uur	 weer	 kan	
omschakelen	op	exogene	voeding		

Het	Instituut	"Drevoroda"	in	Moskou	heeft	inmiddels	
ruim	15	jaren	ervaring	met	deze	methode	en	toonde	aan	
dat	met	endogene	voeding	een	intensieve	innerlijke	
reiniging	wordt	bewerkstelligd	van	pathogenen	kiemen.	
Ter	voorbereiding:	
à	https://www.youtube.com/watch?v=HNwfAOM1HGk	

Jouw	Investering:	 200,-	€	 incl.	BTW	
-	incl.	lesmateriaal	-	

	
SEMINAR:		ZIEN	–	ZONDER	OGEN	
D.m.v.	specifieke	oefeningen	is	het	mogelijk	de	innerlijke	
‘Sehstrahl’	en	daarmee	onze	directe	informatieve	
waarneming	(DiW)	te	activeren.	Je	verbetert		jouw	
Intuïtie	en	verhoogt	daarmee	het	vermogen	om	binnen	
jouw	leven	juiste	beslissingen	te	nemen.	Blinden	kunnen	
d.m.v.	deze	methode	leren	zien	wat	de	levenskwaliteit	
aanzienlijk	verbetert.	
Ter	voorbereiding:	
à	https://www.youtube.com/watch?v=4yaKiE69TX4	

Jouw	Investering:		prijzen	incl.	BTW	
Volwassenen	Deel	1			500,-	€	(reductie		400	€	)		3	x	3	uur		
Volwassenen	Deel	2			600,-	€	(reductie		500	€	)		3	x	3	uur	
(Let	op:	deelname	van	deel	1	is	voorwaarde	voor	deel	2)	
Kinderen	tussen	7	t/m	12	jaar			250,-	€	 								3	x	2	uur	


