Lieve mensen,
Momenteel leven we met elkaar in een ongekende tijd. Een tijd met veel zorgen
en angst, maar ook uitdaging en creativiteit. Hoe lang dit gaat duren en wat het
ons zal brengen weten we niet. Het is wel duidelijk dat we de komende tijd
anders zullen moeten leven dan we gewend waren.
Onze praktijk is voor alle behandelingen voorlopig gesloten. Voor de volgende
drie behandelvormen kunt u wel van onze diensten blijven gebruikmaken.
Supplementen
De supplementen van Magnesium Forever hebben we volop in onze praktijk.
U kunt ze online of telefonisch bestellen en wij versturen ze per post.
o Vitamine C/B5 complex: Neem in deze tijd extra vitamine C
o Magnesium Rustgever: Voor meer ontspanning tijdens de slaap
o Magnesium Complex: Aangevuld met Spirulina en Chlorella
Magnesium Rustgever en Complex kunt u alleen bestellen als u ze al gebruikt of na telefonisch
consult (momenteel gratis consult).

Reiki op afstand
Reiki op afstand is een officiële werkvorm waarbij de cliënt en de reiki master
niet in dezelfde ruimte hoeven te zijn. Reiki werkt op energetisch niveau en
energie verplaatst zich op grote afstanden. De cliënt en de reiki master zijn wel
op elkaar afgestemd, dus vooraf zijn er duidelijke afspraken over tijd, plaats,
lichaamshouding en omgevingsfactoren.
Een behandeling op afstand ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

telefonisch contact voor het plannen van een behandeling
voor aanvang van de behandeling telefonisch contact om de behandeling door te spreken
behandeling van 30 minuten
na de behandeling telefonisch contact voor evaluatie

Een behandeling op afstand kost gedurende de crisistijd €25,00

Fysische Vasculaire Therapie Bemer
Bemer is een medisch gecertificeerd apparaat dat het immuunsysteem gunstig
stimuleert. Bij dagelijks gebruik – ’s ochtends 8 minuten en ’s avonds 8 minuten – krijgt
het lichaam op celniveau in één maand tijd rond de 30% meer zuurstof- en
voedingsopname en afgifte van afvalstoffen. Meer informatie kunt u lezen op
onze website.
Wij hebben momenteel één volledige Bemerset ter beschikking voor verhuur. Via de website of
telefonisch kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

Wij wensen u veel sterkte en wijsheid toe.
Caroline & Wouter Tempelaar
www.praktijksirius.nl
|
06 2602 4980
|

06 5572 7505

