Acupunctuur:
breed inzetbaar
Het hebben van werk is tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid. Maar als we
het wel hebben, willen we het graag zo goed mogelijk en naar tevredenheid uitvoeren.
De druk is van buitenaf vaak hoog en zelf doen we er nog een schepje bovenop:
ons sociale leven, hobby’s, gezin. Ongemerkt zal dit ons lichaam en geest
overbelasten en kunnen we ziek worden.
Vaak denkt men er niet aan dat acupunctuur
een heel goed middel is om ons lichaam en
geest een goede basis te geven en te voorkomen dat we ziek worden. Denk hierbij aan
stressgerelateerde klachten, slaapstoornissen,
huidproblemen, pijnklachten met onbekende
oorzaak en een lage weerstand. Acupunctuur is
een eeuwenoude Chinese geneeswijze.

De achtergrondgedachte bij de acupunctuur
is dat energieën vrij moeten kunnen stromen,
wat gebeurt via meridianen, een netwerk
vergelijkbaar met het zenuwstelsel, bloed- en
lymfevaten, die zo al je cellen, weefsels en
organen bereiken en deze gezond houden.
Op de meridianen bevinden zich op vaste
zones: acupunctuurpunten met allemaal

een specifieke werking. Door met dunne naaldjes op deze zones te prikken, zet je het lichaam
en geest aan om zichzelf te genezen. Van
oorsprong is acupunctuur bedoeld om ziekten
te voorkomen; een niet-westerse gedachte
waar we juist om behandeling vragen als we al
klachten hebben. Wil je lekker blijven werken,
weerbaar zijn en je fit blijven voelen, overweeg
dan eens een bezoek aan de acupuncturist.
Diana Belfor (lid NVA) is al meer dan 20 jaar
werkzaam als acupuncturiste en ervaren in het
behandelen van verschillende klachten.
Acupunctuur wordt grotendeels vergoed
vanuit de aanvullende verzekering.
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Klachten? Een test geeft
duidelijkheid!
Je wil werken aan de oorsprong van
je klacht, en niet alleen symptomen
bestrijden. Je wilt advies krijgen over
gezonde voeding. Investeren in je gezondheid is de beste investering in jezelf!
Een meting met de Asyra Bioresonantie biedt
ondersteuning op zowel fysiek als emotioneel
gebied. De meting is niet belastend en geschikt
voor jong en oud. Zelfs baby’s kunnen getest
worden. Met Asyra Bioresonantie kun je ook
een allergie of intolerantie behandelen.
Soms kunnen bepaalde voedingsmiddelen
namelijk de klachten verergeren.
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Je kunt het vergelijken met het zoeken naar de
zwakste schakel in een ketting. Door deze schakel in het lichaamsveld te versterken, wordt de
hele ketting sterker. Het reinigen van het lichaam
ondersteunt de behandeling en geeft direct al
meer energie. Anna Engel besteedt ook aandacht aan stralingsbelasting door GSM, UMTS,
WiFi enzovoort. Straling is overal om ons heen.
We kunnen ook niet meer zonder mobiel of internet. Diverse, soms vage, klachten kunnen duiden op stralingsbelasting. Een eenvoudige test
geeft duidelijkheid. Anna adviseert de Flowwproducten®, die straling positief b
 enutten voor
het welzijn van mens en dier. Een onderdeel van
de behandeling kan ooracupunctuur, kleurenen geluidtherapie zijn. De meeste aanvullende
verzekeringen vergoeden de therapie geheel of
gedeeltelijk. Een meting en behandeling met
Asyra Bioresonantie brengt weer balans in je
leven! Kijk voor meer informatie op de website.
Je kunt ook bellen of mailen.

Wil je het gratis antistress-geluidsfragment
beluisteren om jezelf weer in balans te brengen, stuur dan via de contactpagina van
www.praktijkamplitude.nl je aanvraag.

