Voetreflexzone
behandeling is
onder andere in te
zetten bij:

Adhd
Acentie proses
Hooggevoelligheid

Herstel na operaties
vormen)

Chronische ziekten
Brurn-out

Pubertijd
Zwangerschap

Stress
Stoppen met roken
Verwerken van emoties
Zeer pijnlijke voeten

Vrijdag , 10:00 tot 16:00

Overgang (ook voor
mannen)

Hondevoord 18, 7152BD Eibergen ( Centrum Goud)

Kanker(verschillende
Detox

Donderdag Zaterdag 14:00 tot 18:00

Afvallen

Peckedamhoek 20 ,7546CZ Enschede
Maandag Dinsdag 10:00 tot 19:00

Autisme

Volledige behandeling

Aangesloten bij de BER

Groei proces

Er wordt een reeks van 4 behandel
afspraken in afstemming met u
ingepland. Deze behandelingen ontvangt
u ideaal gezien binnen een 6 weken
tijdframe.

Goldstar reflexzone praktijk maakt ook
gebruik van de Ber methode.

Goldstar voetreflex bied ook

Hiermee worden alle reflexzones in de voet
respectvol aangeraakt en gestimuleerd.

Daarna is het wenselijk te kiezen voor
onderhoud behandelingen van 1x per
maand. De meeste mensen kiezen
hiervoor en niet alleen om de
lichamelijke voordelen maar juist omdat
het ook zo’n heerlijke ontspannende
werking heeft.

Waarom 4 behandelingen
De methode die word gebruikt
stimuleert het zelf herstellend vermogen
van uw lichaam.
Met de 4 behandelingen in 6 weken
tijd, word er een nieuwe herstelde
balans bereikt. Meestal zijn uw klachten
dan verdwenen of aanzienlijk
verminderd.
.

ondersteuning tijdens je frequentie
verhoging proces van 3D naar 5D.
Je energie gaat makkelijker stromen en
de fysieke klachten worden aanzienlijk
minder.

Doordat de behandeling zich in de
energie ontwikkeld heeft;
✓

Geen uitzonderingen
✓
De voetreflexzone behandeling is voor
iedereen toegankelijk. De Ber methode
kent geen contra indicaties

Contact opnemen
Ludzarda Everts
Peckedamhoek 20
7546 CZ Enschede
+31683221100
www.centola.nl

✓

Helpt het energetische blokkades
op te heffen voordat die zich
manifesteren op fysiek niveau.
Behandeld het ook de collectieve
verbindingen van je hogere zelf.
Bied het je op zachte helende
manier een reiniging tussen je
lichaam en je zielsverbindingen.

Een XL behandeling
Een uitgebreide behandeling waarbij we
afstemmen op de collectieve
verbindingen in combinatie met een
klankschaal behandeling helemaal
afgestemd op jouw energie.

