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Qigong Sensorische Therapie (QST)
In september 2018 heb ik de opleiding voor Qigong Sensorische
Therapie (QST) kindertherapeut en coach voor autisme gevolgd.
Qigong Sensorische Therapie of Qigong massage komt uit China waar
deze therapie al duizenden jaren gebruikt wordt om een verscheidenheid
aan aandoeningen bij kinderen en volwassenen te behandelen zoals:
- Hoog gevoelig,
- Ontwikkelings achterstand,
- Autisme,
- ADHD, ADD,
- Hersenverlamming,
- Sensorische informatieverwerkings problemen (SI/SPD).
De behandeling kan thuis gegeven worden. Ik kan ouders leren om dit
zelf aan hun kind te geven. De behandeling zorgt ervoor dat symptomen
merkbaar verminderen en dat de kinderen beter kunnen functioneren,
http://www.aleidashiatsu.nl/?page_id=32

Praktijk
Holistisch advies

Baarmoeder
opstelling:

Ik neem de Praktijk Holistisch
advies van Roel Nuijt waar,
(www.praktijknuijt.info) terwijl
hij in het buitenland verblijft.
Hierdoor kan ik leveren:
- Frequentietherapie,
- Nosoden,
- Iso-pathie,
- Detox kuur, (om je te ontdoen
van miasma, vaccinaties,
medicijnbelasting en andere
toxische stoffen.)

De laatste tijd doe ik vaak
verschillende baarmoeder
opstellingen na elkaar waarin we
dieper lagen gaan onderzoeken. Zo
kunnen we ook werken aan het
zenuwstelsel. Vanaf maand 6 t/m
9 wordt het deel van het
zenuwstelsel aangelegd dat zorgt
dat we ons veilig en geborgen
voelen. Als dat niet goed gaat door
bijvoorbeeld een vroeg geboorte
zal deze persoon nooit rust kunnen
vinden. Door zo'n behandeling
gaan mensen die vaak al van alles
geprobeerd hebben, voor het eerst
in hun leven rust vinden.

Ik heb jaren cursussen bij Roel
gevolgd en begin dit jaar ben ik
intensief door Roel getraind.

AGENDA

Buikmassage 4 september 19.30 – 21.30 https://bit.ly/2vY8sXb
Qigong ter preventie van borstkanker 18 sept 19.30 – 21.30
http://www.aleidashiatsu.nl/?page_id=130
Systemische opstellingen 31 mei 19 – 22 uur https://bit.ly/2JcRPj2

Blog’s van Alma:
Oefen programma bij
Alzheimer en dementie.
https://bit.ly/2LIyJU6
Polyvagaal theorie: Trauma
verwerking
HTTPS://BIT.LY/2JS5FGY

Allergie: Medinose ik heb een
goedkoop adres gevonden voor de
medinose, het is een vorig model
die ik beter vind werken. Je kunt
ze voor €24,95 per stuk bij mij
kopen. https://bit.ly/2PYrF3Q

