BEHANDELTRAJECT RIPOSO
De behandelwijze
1. Intake
2. Voorbereiding:
Men ligt geheel gekleed op de behandeltafel. Voorafgaande aan de behandeling wordt d
aandacht op je eigen welbevinden gericht en met behulp van spiertesten wordt organisch
ook aan het onderbewuste toestemming gevraagd om te mogen behandelen. De werkwijze
is holistisch, de totale persoon wordt erbij betrokken.
3. Het Onderzoek heeft als doel de seksuele energie los te koppelen van traumatische patronen
of energieverslindende stress.
Belemmerende patronen met daaraan verbonden stress worden opgespoord. Er wordt o.a.
gekeken naar individuele problemen ‐fysiek, emotioneel, geestelijk‐, naar micro organismen,
omstandigheden, naar maatschappelijke factoren, naar invloeden vanuit cultuur ‐
geschiedenis, beroep, scholing, religie, kerk, of sekten, en naar andere invloeden van buiten.
4. Stressrelease.
Deze bestaat meestal uit het aanbieden van specifieke geluids‐ of bewegingfrequenties.
5. Indien nodig, begeleiding bij de integratie van de behandeling(en) door middel van gesprek
en/of oefeningen om zelf te doen.
De behandelwijze is respectvol, direct en krachtig.
De behandeling is uniek doordat er onbewuste relaties en bewegingspatronen kunnen worden
opgespoord, die uniek zijn voor de persoon.
N.B. Er worden absoluut geen tantrische technieken of erotische massages toegepast. Er wordt
geen gebruik gemaakt van apparatuur. Men hoeft geen pijnlijke situaties cognitief te herhalen of te
herbeleven.
Tijdens en na het behandeltraject ga je (met je lichaam) resetten. Er kunnen dingen van vroeger
komen bovendrijven. Dit is normaal en betekent dat je je aan het heroriënteren bent en onnodige
programma’s afvoert. Het immuunsysteem herstelt zich en gaat beter werken. Men kan zich moe
voelen of/en er komen oude patronen naar boven. Men kan ook tijdelijk (oude) pijn ervaren doordat
er betere doorstroming komt en buffers weg zijn. Verkrampingen en opgeslagen toxinen komen los
om afgevoerd te worden.
Het lichaam heeft wat tijd nodig voor dit proces. Het is belangrijk om dit proces te koesteren en te
ondersteunen.
Prijs: Een consult duurt 45 minuten en bedraagt € 99,17 excl, BTW, €120 incl. BTW en wordt contant
afgerekend.
Consulten en Afspraken:
Het aantal behandelingen verschilt per persoon. Meestal blijken 3 consulten voldoende te zijn.
Sommigen hebben genoeg aan een consult, anderen hebben er 5 nodig. Het aantal is afhankelijk
van de persoon, de hevigheid en de duur van de klacht.

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch gemaakt worden 06 23075148. Spreek bij geen gehoor uw
nummer in, dan wordt u teruggebeld.
Tenzij men uiterlijk 24 uur van te voren heeft afgezegd op werkdagen, wordt het consult in rekening
gebracht wanneer men niet op de afspraak komt.

Vergoedingen.
De meeste verzekeraars vergoeden deze consulten niet.
U kunt wel deze consulten als coaching opgeven/aftrekken bij de belasting.
Eventueel kunt u de kosten opvoeren bij uw PGB.

Zie ook: www.praktijkvoorbeweging.nl

