
Energetische behandelingen:

We kijken naar de ingrediënten uit je 
rugzak. Zijn de energievelden en -punt-
en in balans? Onder andere je verzamel-
punt, ki-punt, contact veld, het bescher-
mingsveld, de chakra’s en de meridianen. 
Ook of er geen gaten of scheuren in je 
aura zitten.

Tevens kan er gekeken worden of er invloeden van 
buitenaf aanwezig zijn. Zoals geopatische belasting, 
electro smok, sfeerbelasting en andere negatieve ener-
gieën.

Natuurgeneeskundige behandeling:

Bij deze behandeling kijken we of er 
blokkades zitten op het goed kunnen 
opnemen van vitaminen/mineralen en 
of hier tekorten op zitten.

Naturels biedt meerdere mogelijkheden
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De meeste zorgverzekeraars vergoeden
(geheel of gedeeltelijk) de kosten van de be-
handelingen, indien u aanvullend verzekerd 
bent. Voor de vergoeding van uw zorgver-

zekeraar kunt u kijken op www.batc.nl

Voor meer informatie of een afspraak

Energiebanen en
energievelden in 

balans brengen voor 
fysiek en geestelijk 

WelZijn.
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Korte uitleg:

Blokkades ontstaan als eerste in de fijn-
stoffelijke energielagen (aura). Wij 
mensen merken het pas als het op fysiek 
niveau klachten geeft. Door zowel fysiek 
als op de energie banen en energie velden 
te werken, kan er weer een goede balans 
ontstaan.

De onverklaarbare klachten vinden we 
vaak terug in de fijnstoffelijke energie la-
gen (aura) rondom ons fysieke lichaam.

5 natuurgerichte principes:

Er wordt gewerkt vanuit de vijf natuur-
gerichte principes, te weten:
1. Basis van leven is energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. De psyche en het onbewuste 

ziekmakende levenspatroon.

Weer (be)grip krijgen op 
jouw besturingssysteem.

Als mens bestaan we uit meer dan ons 
fysieke lichaam. We hebben ook een men-
taal-, emotioneel- en spiritueel lichaam. 
(fijnstoffelijke lichamen/aura). Al deze 
lichamen horen in balans te zijn om ons 
gelukkig, tevreden en gezond te voelen.

Als we geboren worden hebben we een 
rugzak met een heleboel ingrediënten, 
ook wel je blauwdruk genoemd. Hiermee 
kunnen we ons leven besturen en richt-
ing geven.

Ons menselijk besturingssysteem zit 
uniek in elkaar. En dus voor iedereen 
weer net even anders.

Naturels biedt ondersteuning om van 
binnenuit de goede richting weer te vin-
den. Zodat je in balans komt met jezelf en 
van daaruit met de ander en je omgeving.

Jij bestuurt jouw wereld, jouw besturings-
systeem. En samen kunnen we er wat 
moois van maken. Weer van binnenuit 
naar buiten bewegen.

Bij Naturels kijken we naar jouw bestu-
ringssysteem. We richten ons op het 
oplossen van blokkades in een zo breed 
mogelijk spectrum. Zodat jij jezelf weer 
goed kunt neerzetten en verder kunt.

We zijn meer dan ons fysieke lichaam

kern


