TARIEF
Je betaald per sessie. Deze duurt 1 tot 2 uur.
Intake €90, energetische behandeling €75.
Verder zijn er nog programma's,kijk hiervoor
op de website www.energyforhealing.nl.
Je betaald contant of per Tikkie

ANNULEREN
Een afspraak kan tot minimaal 24 uur van
tevoren kosteloos worden geannuleerd.
Afspraken die niet tijdig worden afgemeld of
niet worden nagekomen worden in rekening
gebracht.

VERGOEDING
De vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is
alleen mogelijk vanuit het aanvullend pakket
van je zorgverzekering. Mijn advies is:
informeer bij je eigen zorgverzekeraar dan
krijg je specifieke informatie welke regelingen
vallen in jouw pakket..

BEREIKBAARHEID
Bellen kan maar als ik aan het werk ben, dan
zal ik je telefoontje niet beantwoorden. Mailtje
sturen kan altijd.
In weekend/ avond graag via de mail contact
opnemen. Mits we anders hebben afgesproken.

Eva Schoonbrood

Minister Ruysstraat 34
6162xk Geleen
+31644147577
evaschoonbrood@energyforhealing.nl
www.energyforhealing.nl
Facebook.com/Energyforhealing

Energy for
Healing

ENERGETISCHE HEALING

KAN IK JE HELPEN?

Energetische healing, is niet tastbaar maar wel
voelbaar. Tijdens de energetische healing
beweeg ik mijn handen, daarbij voel en zie de
blokkades. Soms ziet het er uit als strijkende
bewegingen op een bepaalde plaats in je
energie lichaam.(aura, chakra's) Er zijn
verschillende manieren, dus het verschilt van
keer tot keer wat je me ziet doen.
Je kan verschillende sensaties ervaren tijdens
een healing. Je voelt dat de energie weer gaat
stromen, je tintelingen voelt in je voeten, kou
of warmte verschillen in je lichaam
waarneemt.

Je vertoont gedrag, wat je eigenlijk niet wilt
Je voelt je niet gezien
Alles/iedereen lijkt zich tegen je te keren
Je gaat regelmatig over je eigen grenzen en/of
over die van anderen
Je hebt stressklachten, somberheid en burn-out
klachten
Je voelt je uit balans en krijgt deze zelf niet
herpakt.
Je hebt het gevoel geen grip meer te hebben
Je weet je geen raad met je emoties
Je hebt problemen in je relatie met je partner
of andere dierbaren

ENERGETISCHE READING
Een Energetische reading werpt licht op jouw
leven NU en de stap waar je nu voor staat:
het geeft inzicht in innerlijke patronen en
mechanismen.
Een reading kan op zoek gaan naar de
oorzaak van een belemmering die je
ondervindt. Een reading kan inzicht geven in
vorige levenspatronen. Een reading kan licht
werpen op je talenten.
Een reading kan licht werpen op een relatie
vraag. Een reading kan verheldering geven in
situaties op je werk. Een reading kun je inzicht
vergroten in de achtergrond van ziekten.
Een reading kan inzicht geven in het
functioneren van een bedrijf.
Een Energetische reading kijkt niet de
toekomst in. Dat is een vrije keuze die
voortkomt uit de wetenschap dat toekomst
voorspellingen vast kunnen leggen.

Je hebt lichamelijke klachten
Je hebt vage lichamelijke klachten waar geen
duidelijke verklaring voor is.
Je energie is ver beneden peil
Je vindt het moeilijk om dingen voor jezelf te
doen
Je wordt opgeslokt door het dagelijkse leven
Je hebt behoefte aan een luisterend oor en een
heldere spiegel
Je ervaart problemen rondom jouw identiteit,
zelfvertrouwen of zelfbeeld
Je weet niet of je op de goede plek zit qua
werk, relatie
Je komt regelmatig dezelfde situaties tegen die
je uit je balans halen
Je weet niet wat er aan de hand is, je vraagt
je af of het wel van jou is

BEREIKBAARHEID
PRAKTIJK
Er zijn voldoende parkeerplekken in de straat,
zo nodig kun je op de oprit parkeren. Kom je
met de trein, het station Geleen Lutterade ligt
tegenover ons huis op ongeveer 3 minuten
lopen. Dit is de spoorverbinding tussen
Maastricht en Sittard. Met de Arriva stoptrein.
De praktijkruimte is matig toegankelijk voor
mindervaliden.

KLACHT
Als je een klacht heb, dan zou ik je graag
uitnodigen om met mij in gesprek te gaan.
Mogelijk gaat het om misverstanden die in een
gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het
niet lukt om er samen uit te komen, dan zal ik
je informeren over de mogelijkheden een
klacht in te dienen middels de klachtenregeling
van mijn beroepsvereniging de VBAG. Deze is
te lezen op de site
https://vbag.nl/consument/klachten-engeschillen/
Hiervoor ben ik aangesloten bij een
onafhankelijk tuchtrechtspraak.

PRIVACY EN
VOORWAARDEN
Kijk hiervoor op mijn website
www.energyforhealing.nl/vbagberoepsvereniging/

