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ADVERTORIAL

De natuurlijke mini-apotheek:
medicinale bloedzuigers
– een vampier om te zoenen –
Bloedzuigers worden al sinds meer dan 2000 jaar ingezet
om mensen beter te maken. Historische tekeningen bij de
Egyptenaren, de Vedische Geschriften en historische verhalen in
de middeleeuwen getuigen van groot respect en bekendheid van de
prehistorische worm in die periode.
Gelukkig, want bloedzuigertherapie (oftewel Hirudotherapie) is naar mijn
mening een van de meest succesvolle, meest veelzijdige therapievormen
die wij beschikbaar hebben. Een lange lijst van indicaties maakt duidelijk
dat wij met de bloedzuiger over een medisch precisie-instrument
beschikken: chronische pijnklachten, alle reumatische aandoeningen,
doorbloedingsproblematieken, wondgenezingsstoornissen of chronische
ontstekingen zijn maar enkele aandoeningen waarbij bloedzuigers
met groot succes bij mens en dier ingezet worden. De dieren die wij in
de therapie gebruiken, komen uit een van de grootste kwekerijen van
Europa: de Biebertaler Blutegelzucht, waarborg voor veiligheid, kwaliteit
en wetenschappelijke onderbouwing. Respectvolle omgang met de
kleine natuur-apotheekjes die ons zoveel kunnen geven, is de basis van
het kweekproces in het Duitse bedrijf.
Gek genoeg kijkt er niemand van op als een cliënte verteld, dat zij een
prednison-injectie in haar schouder (tegen de slijmbeursontsteking)
gaat krijgen. Misschien wel twee, en iedereen knikt toestemmend.
Heel ander scenario op het moment dat er over een geplande
bloedzuigerbehandeling gesproken wordt! Wordt u nieuwsgierig en wilt
u meer informatie? Kom dan naar onze stand, 154, op de Internationaal
Therapeut jaarbeurs in Houten op 18 en 19 november in Houten. Meer
info op www.bloedzuigertherapienederland.nl

1/2 PROSTOP
p Bezieling: de vaak ontbrekende vierde dimensie in het helingproces.
Het welzijn van de mens speelt zich af op vier niveaus: mentaal,
emotioneel, fysiek en op zielsniveau. Alleen door te werken op al deze
niveaus kun je tot de kern van de problemen van je cliënt komen en een
diepgaand helingproces in gang zetten.
Al meer dan 31 jaar biedt de S.R.N. een praktijkgerichte opleiding waar
alle vier niveaus aan bod komen. Met behulp van speciale (gespreks)
technieken leren wij je om snel tot de kern van het probleem van je cliënt
te komen. Door daarna te focussen op alle niveaus van het probleem leer
je een brug te slaan naar de oorzaak hiervan. Tijdens de herbeleving van
deze situatie in de regressiesessie kan de mentale, emotionele, fysieke
en spirituele nawerking getransformeerd worden waarna de klachten en
problemen verdwijnen.
Ons motto:
Op zielsniveau werken met
beide benen op de grond!

OUD
Onderwerpen die o.a. aan bod
komen: gesprekstechnieken,
traumaverwerking van vorige levens, prenatale ervaringen,
geboorte en huidige levenservaringen, innerlijk kind werk, niet eigen
energieverwijdering (waaronder entiteiten), rouwverwerking, werken
met kinderen, werken met de schaduw en nog veel meer. Naast de
theorie worden ieder lesweekend demonstratiesessies gegeven en is er
tijd voor praktische oefeningen.
Wanneer en waar: de lesweekenden van onze tweejarige opleiding
worden in Utrecht gegeven. Ieder jaar start in de maand januari
een nieuwe jaargang. Je bent van harte welkom op één van onze
introductiedagen op 2 juli, 10 september, 5 november of 7 januari.
Het volgen van losse modules is ook mogelijk, net zoals het volgen van
bij- en nascholing. Nadat het diploma is behaald kun je je aansluiten bij
de beroepsvereniging N.V.R.T.
Uitgebreide informatie over de opleiding en de lesmodules
vind je op onze website.
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