Wat houdt het in?
Allereerst is het belangrijk om te weten
hoe ziekte en gezondheid worden
benaderd
vanuit de alternatieve
zienswijze. Centraal in deze benadering
staat het “zelf genezend” vermogen
van de mens. Bij ieder mens is dit
vermogen waar te nemen. Het is b.v.
duidelijk aan het werk te zien als
iemand zich heeft verwond In de
meeste gevallen geneest de wond door
deze kracht vanzelf mits ze niet in
haar werking wordt belemmerd. Met
deze innerlijke geneeskracht willen we
samenwerken door haar de ruimte te
geven. Als ze onbelemmerd kan
functioneren en stromen voelt men zich
gezond. Wordt deze kracht belemmerd
of zelfs geblokkeerd ontstaat ziekte
omdat het lichaam zichzelf niet meer
kan genezen. We zullen alle remmende
factoren moeten verwijderen opdat de
gezondheid van binnen uit weer kan
worden hersteld.

Diagnose en Therapie
Mijn taak als therapeut is om de aard
en oorzaak van deze blokkades op te
sporen en vervolgens te helpen ze op
te heffen. Daarvoor maak ik gebruik
van een aantal diagnose- en therapie
methoden zoals de IRISCOPIE, de
ELECTROACUPUNCTUUR
en
de
KINSIOLOGIE. Therapeutisch maak ik
gebruik van KRUIDEN, HOMEOPATHIE
en BACH-BLOESEMS. Waar
nodig
worden ook vitamines mineralen en
voedings adviezen gegeven.

Wat kun je met deze
methode?

Voorkomen is beter dan
genezen!

Het gaat dus om het opsporen en
opheffen van blokkades.

Als u zich over het algemeen goed
voelt kan het toch lonend zijn om
met deze methode te kijken of en
waar zich in het systeem zwakkere
schakels bevinden. Door vervolgens
vroegtijdig bij
te sturen kan dan
voorkomen worden dat er klachten
gaan ontstaan.

Met de IRISCOPIE kijk ik in de ogen
en kan dan zien of er een erfelijke
aanleg
is
voor
bepaalde
aandoeningen zoals b.v. spier- en
gewrichts
klachten,
allergieën,
zwakke weerstand, enz.
Met de KINSIOLOGIE krijg ik vooral
zicht op de huidige situatie b.v. of er
een overmaat is aan gifstoffen, of
iemand ergens allergisch voor is, of
spanning en emoties het evenwicht
verstoren, of dat de voeding klachten
oproept, enz.
Op deze manier testen we alles uit en
aan de hand van de uitkomst wordt
dan de therapie samen gesteld:
KRUIDEN
om
te
reinigen,
HOMEOPATHISCHE middelen om de
weerstand te versterken, BACHBLOESEMS
om
spanningen
en
emoties in balans te brengen.
Als er problemen met de voeding
naar voren komen krijgt u ook op dat
gebied de nodige adviezen.
Een op deze wijze op u afgestemde
therapie zal de eigen geneeskracht
weer de ruimte geven om van binnen
uit orde op zaken te stellen. Herstel
en genezing volgen dan, zover
mogelijk, vanzelf.

Deze geneeswijze
is ook zeer
bevorderlijk voor het lichamelijke en
geestelijke uithoudings vermogen.
Dus
als er veel van iemand zijn
krachten gevraagd wordt en de
vermoeidheid toe slaat, kan op deze
manier de vitaliteit en energie flink
versterkt worden.
Steeds
meer
mensen
maken
preventief
gebruik
van
deze
mogelijkheid. Ze laten zich 1 a 2
keer per jaar doormeten of uittesten
om hun gezondheid zo veel als
mogelijk is op peil te houden.
Wanneer ook u gebruik wilt maken
van deze natuurlijke geneeswijze
kunt u telefonisch
een afspraak
maken voor een consult of een
kennismaking.

Nog iets over mijzelf
Mijn opleiding tot “Natuurgeneeskundig
therapeut” heb ik gevolgd aan de
“Academie voor natuurgeneeskunde” in
Amsterdam.

Natuurgeneeskundige
Therapeut
Iriscopist

Praktijk voor
Natuurgeneeskunde

Kor Koetje

Nadien heb ik mij geschoold in de
electro-acupunctuur
en
in
de
kinesiologie aangevuld met vele na- en
bijscholings cursussen.

HEEL DE MENS

Sinds 1985 werk ik als therapeut.

Natuurlijk genezen

Tevens ben ik lid van de “Vereniging
van Natuurgeneeskundig Therapeuten”
de V.N.T. En ik sta geregistreerd bij de
“RING” een onafhankelijke onderzoeksen registratie instituut.
Op grond van bovenstaande worden de
consulten
door
steeds
meer
verzekeraars vergoed.

Praktijkadres:
Bergsingel 114b
3037GL Rotterdam
Telefoon: 010-4654851

