Ela Vissers
natuurlijke balans & inzicht

Emotie in balans! Eerste Hulp Bij Emotionele Onbalans!
Locatie: Malden bij Nijmegen
Waardevolle workshop voor iedereen! In 1 dag leer je om op eenvoudige en effectieve manier met
emotionele stress om te gaan en balans te herstellen tussen lichaam en geest.
Wat er aan bod komt die dag:
- 14 meridianen en hun functies,
- verbanden leggen tussen emoties en de meridianen,
- blokkades op te sporen door middel van biotensor & energetisch testen,
- werking van de basisprincipes van acupunctuur,
- diverse behandeltechnieken acupressuur,
- werken met de magnetisch acupunctuurtherapie en diagnose instrument,
- inzetten van een tapmethode,
- doeltreffend toepassen van etherische oliën op de meridiaan punten,
- uittesten en doeltreffend gebruiken van affirmaties,
- werking van emotionele balans bij kinderen,
- inzetten van volledige Emotionele Balans protocol.
Mocht dit je aanspreken zet de datum vast in je agenda en laat het me weten dat je interesse hebt.

Prijs:
95,- euro - inclusief reader, lunch, certificaat, protocol, koffie, thee en lekkers
Kosten zijn exclusief magnetisch acupunctuurtherapie en diagnose instrument. Tijdens de training kun je de
instrumenten uitproberen en eventueel daarna zelfstandig of bij mij bestellen. Meer info daarover op
aanvraag.

Locatie:
Sluisweg 18 C, 6581 KA Malden.
Wij zijn te gast in de workshopruimte van "Natuurlijk Carmen". Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
direct bij de ingang, graag je auto op de plekken van GL8 neerzetten. De trainingsruimte is gevestigd op de
eerste verdieping.
Je bent daar vanaf 09.30 uur van harte welkom. Wij starten om 10:00 uur en zijn waarschijnlijk rond 16:00
uur klaar.

Aanmelding:
Wil je meer info of wil je jezelf aanmelden dat kan via praktijk@elavissers.nl of via +31 6 404 19 518. Bij
aanmelding per mail graag vermelden: jouw naam, adres, telefoonnummer en datum training. Je
aanmelding is definitief na betaling van de trainingskosten op rekening nummer NL58 RABO 0324 5675 10
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ten name van E. Lewandowska. Je vermeld daarbij je naam en de workshop datum of het nota nummer
indien je deze per mail hebt ontvangen.
Contant betaling op de dag zelf is ook mogelijk :) indien vooraf met mij overeengekomen.
Ik verheug me er op je te mogen ontmoeten en om onze kennis en ervaring uit te wisselen!
Lieve groet, Ela Vissers
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