Hoe belangrijk kan Reflexzone therapie voor u zijn.
U hebt een operatie gehad en er zijn nog klachten maar de operatie is goed gegaan.
U heeft bv. een drukke baan, een gezin, en het sociale leven, dit kan negatieve
factoren met zich meebrengen.
U hebt onverklaarbare klachten, maar ze kunnen niets vinden.
Reflexologie is:
De therapeut werkt op de voeten, handen of oren het is holistische therapie zonder
instrumenten.
Wat doet de therapeut in haar werk,
Via een drukpunttechniek, knokkel, effleurage en de zenuwreflex, op deze manier
stimuleert men via de huid, de bloedvaten het lymfe maar ook het zenuwstelsel.
Hierbij komen alle segmenten van het lichaam maar ook het psychische gedeelte
krijgt hierin de aandacht.
Vanuit deze eeuwen oude techniek in beeld en schrift, wordt er via de voeten met de
juiste technieken gewerkt, zo wordt er een prachtige ondersteuning geven,
voor verschillende klachten.
Deze therapie mag bij iedere klacht ingezet worden en is volkomen veilig, het kan
zeer goed samengaan met andere zorgaanbieders.
Wat kunt u verwachten na het bespreken van een behandelplan?
De klacht aanzienlijk te verbeteren.
De klacht dat deze te verdragen is.
De klacht (in het psychische) voor energie, concentratie, alertheid.
De klacht (in het psychische) tot accepteren.
Tijdens de behandeling geniet je van rust en eventuele verbeteringen die in het
lichaam en psychen mogelijk zijn.
.
Een duidelijke opmerking:
Ziektes waar de arts en specialist duidelijk over zijn geweest, Bv. chronische
klachten waar medicijnen nodig zijn en fysio therapie,
dan noch is het zeker niet verkeerd om reflexzone therapie erbij te nemen als
ondersteuning.
Mensen vragen:
En bij “kanker” is reflexzone therapie een goede ondersteuning en veilig?
Antwoord: ja men mag reflexzone therapie nemen maar het is niet genezend.
Men kan ook verschillende blokkades hebben in of aan het lichaam.
Hiermee word bedoeld:

Rugklachten het onrustige en drukkende gevoel elders in het lichaam.
De nek en schouder wat kan ontstaan vanuit werk, sport, operatie, psychisch
overbelasting. Dit kan zowel bij volwassen als bij kinderen optreden. Beiden kunnen
goed ondersteunt worden door de reflexzone therapie.
Het lichaam wisselt psychisch en lichamelijk elkaar af.

Op zoek naar een Reflexzonetherapeut dan verwijs ik door naar de website.
VNRT Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapie de beroepsvereniging.
Ook bij de RBCZ Registratie Beroep Complementaire Zorg kunt u terecht.
Geïnteresseerd in mijn behandelingen kijk dan op www.ReflexZOlogie-jeanne.com
Als laatste:
Bent u aanvullend verzekerd maar weet u het niet zeker?
Informeer bij uw zorgverzekeraar en vraag of complementaire zorg vergoed wordt in
uw polis.
De reflexzone therapie wordt bij de aanvullende verzekering meestal een deel
vergoed.
De therapie moet men ondergaan om te voelen wat het voor u kan betekenen.
Ik hoop dat ik uw interesse heb gewonnen over deze fantastisch therapie.
SUPER

