Kristaltherapie.

Deel 3 ‘Pijnbestrijding’.

Deze cursus wordt gegeven aan therapeuten die al kennis
hebben gemaakt met energetische behandelingen en
meer willen weten over de werking van kristallen,
edelstenen en halfedelstenen. Het intuïtief werken is
hierbij van groot belang. Ik leer u een behandelmethode
met een vernieuwd inzicht en verbluffende resultaten.

Deze workshop richt zich op het verminderen van
chronische pijnen zoals o.a. Artrose. Veel chronische
pijnen ontstaan door verzuring van de spieren. Door het
ontspannen van de spieren op de pijnplekken zal de
verzuring van deze spieren afnemen. Hierdoor zullen de
pijnklachten verminderen of verdwijnen.

De cursus bestaat uit 4 delen.
In verband met onder andere uw tijdsindeling en
reisafstand kunnen we deze 4 onderwerpen samen
voegen in één workshop van een hele dag. Uiteraard kan
deze cursus ook bij u aan de praktijk gegeven worden. U
werkt dan in uw vertrouwde omgeving met uw eigen
kristallen.

Deel 4: ‘Beter omgaan met je energie’
Deze is er op gericht om de mensen energieker in het
leven te laten staan. Sneller te herstellen van een
inspanning en zich kwieker te voelen. Denk hierbij vooral
aan mensen met ME/CVS, maar ook aan sporters.
Door deze kennis te combineren zult u verbluffende
resultaten in uw praktijk ervaren.

Deel 1 ‘De regels van het pendelen’
Voor de diagnosebepaling gebruik ik de pendel. Werken
met een pendel is geen hocus pocus. De pendel haalt de
informatie uit jezelf, je onderbewustzijn en uit de klant.
Hierdoor is het een zeer veilig en betrouwbaar middel,
mits je de regels van het pendelen eerbiedigt.

Deel 2 ‘Ontspanning’.
Dit deel is er op gericht het lichaam in een zodanige
conditie te brengen dat er een ultieme rust ontstaat.
Hierdoor komt het lichaam ook meer in evenwicht.
Dit is voor mij altijd het uitgangspunt voor verdere
behandelingen.

Informatie:
De totale cursus worden één op één gegeven na afspraak
en afgesloten met een certificaat.
Ook zijn de onderdelen elk afzonderlijk te volgen.
Voor prijzen en informatie!
Mail naar : info@soundofcrystals.nl
Of u belt Jan op nummer 06-1380 1899

Sound
of Crystals
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Over Jan de Vreede:
Ik ben Jan de Vreede, geboren en getogen in Limburg.
Mijn missie is: Een bijdrage leveren aan de verbetering
van het leven voor mens en dier.
Na jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben begon
mijn omzwerving in dit leven. Ik ging op zoek naar mijn
drijfveren, mijn kracht en kwaliteiten. Haptonomie bracht
mij terug in contact met mijn gevoel. Dit was de eerste
stap naar inzicht. Inzicht in mijzelf en in mijn spirituele
mogelijkheden. Tijdens dit groeiproces ontdekte ik de
Kristaltherapie. Ik heb daarmee de energie van de stenen’
mogen ervaren.
Om dit voor iedereen bereikbaar te maken, heb ik een
praktijk voor Natuurgeneeskunde, Reiki en counseling
opgezet. Zodat een ieder de soms overweldigende
energie uit de kristallen kan ervaren. Deze energie kan
onder andere worden ingezet voor het bestrijden van
chronische pijnen, stress en balans in werk en privé.
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