De mens is in principe in staat zichzelf te genezen
en gezond te houden, dat noemen we het zelfhelend
vermogen. Soms lukt dat niet helemaal en heb je een
beetje hulp nodig. Totally Balanced biedt u graag
deze hulp aan, zodat u daarna weer zelf verder kunt.
Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de klacht,
maar naar de oorzaak. Met deze holistische
benadering biedt Totally Balanced u een
Natuurgeneeskundige Therapie, die u kan helpen
om uw balans te hervinden en te behouden.
Afhankelijk van de klachten kan er gebruik worden
gemaakt van diverse behandel methoden.
Hieronder een korte beschrijving van een aantal van
deze behandelwijzen.
Allergie Eliminatie:
Allergie Eliminatie is de specialiteit van Totally
Balanced. Met behulp van deze wereldwijd
beproefde methode kunnen allergieën op relatief

eenvoudige wijze opgespoord en verwijderd
worden.

Er wordt gebruik gemaakt van spiertesten om
op te sporen voor welke stoffen u overgevoelig
bent. Daarna worden ze door middel van
acupressuur (druk) geëlimineerd. Dat wil dus
zeggen dat de allergie echt verdwijnt en dat u er
daarna dus geen last meer van heeft.
Uw weerstand neemt weer toe en u heeft meer
energie.

E.E.N. ® therapie:
E.E.N, staat voor Eclectische
Energetische Natuurgeneeskunde.
Hier wordt voornamelijk gekeken
naar, en gewerkt aan de energie in en
om uw lichaam. Maar ook het fysieke
lichaam wordt niet vergeten.
Als de energie verstoord is, kan dat uiteindelijk allerlei
lichamelijk klachten veroorzaken.
Door er voor te zorgen dat uw energie goed in balans is
kunnen klachten verholpen of voorkomen worden.
Naast de diverse behandelvormen, wordt er ook
gewerkt met de E.E.N. ® Energetica, de Bachbloesems
en de Schüssler celzouten.
Sensi®:
Sensi is eigenlijk
(hoog)gevoelige
werkt ook
uitstekend bij
mensen die niet
zo gevoelig zijn.

Quantum-Touch®:
Quantum-Touch stimuleert het zelfhelend vermogen
van het lichaam.
Het is met name geschikt voor het bestrijden van
pijn, het versnellen van het genezingsproces en voor
het herstellen van een juiste lichaamshouding.
Op een eenvoudige wijze kan het lichaam worden
uitgelijnd, waardoor het weer recht komt te staan.
Hierdoor worden klachten snel minder.

ontwikkeld voor
mensen, maar

Sensi is er op gericht om de
mens in zijn totaliteit te
behandelen (holistisch).
Binnen Sensi wordt gebruik gemaakt van het beste van
diverse andere therapieën, zoals: drukpuntmassage,
Emotional Freedom Technique (EFT),
Holistic Pulsing en Stress Release.
Uit ervaring is gebleken dat de Sensi therapie van korte
duur kan zijn en heel snel resultaat kan geven.

Touch for Health: (toegepaste Kinesiologie)
Touch for Health is een methode
die tot doel heeft de energiebanen
(meridianen) van het lichaam in een
goede balans te brengen en te
houden.
Met behulp van spiertesten worden
energieblokkades opgespoord,
waarna ze met eenvoudige technieken meteen
kunnen worden gecorrigeerd.
Al snel zijn de verbeteringen merkbaar, doordat je
voelt dat je meer energie hebt. Verder wordt
aangegeven wat je kunt doen, om er voor te zorgen
dat er geen nieuwe blokkades ontstaan.
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Complementaire Zorg
Lid van beroepsvereniging V.B.A.G.

Denkt u dat u overgevoelig of allergisch bent voor
bepaalde stoffen, heeft u last van stress, van stijve of
pijnlijke spieren, regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of
nekklachten, voelt u zich futloos of zit u gewoon niet
lekker in uw vel, neem dan eens contact met mij op om
te zien wat ik voor u kan betekenen.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u
contact opnemen met:

Praktijk voor
Natuurlijke Genezing

Peter Vergroesen.
Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut
Gezondheids Centrum Weert
Maaseikerweg 45, 6005 AA Weert
Telefoon: 0495-76 00 30 of 06-1357 2120
www.totallybalanced.nl
Email: peter@totallybalanced.nl

Gezondheid is de vrijheid van het leven.

Aangesloten bij beroepsvereniging V.B.A.G.,
waardoor vergoeding via de zorgverzekeraar
mogelijk is.

