
 

Polyenergetisch Life Coach 
& Facilitator Chakradance  
voor bewustwording, healing & groei 
Alexandra Langeveld  
 
Energiebehandeling    ’KOM IN JE KRACHT’  
 
Voet-/chakrabehandeling met etherische olie inclusief Reiki     
 
 

 
Kosten energiebehandeling inclusief voetenbad, voetmassage  + flesje olie a 10 ml"

€ 35,00 voor  75 minuten incl. 1 essence voor voetenbad + 1  essence voor de massage + flesje olie  
€ 45,00 voor  90 minuten incl. 1 essence voor voetenbad + 7 essences voor de massage + flesje olie  
 
 
Zeer geschikt als workshop bij u thuis of andere locatie ! minimum 4 personen € 25,00 p.p.  
 
Natuurlijk ook leuk om cadeau te doen !    
 
 
www.jouwbalanscoach.nl     " "  info@jouwbalanscoach.nl"   " Tel: 0034-657 939 635   
" " " " " " " " "

Spirituele aromatherapie  
Is een onderdeel van de aromatherapie dat 
niet op het fysieke maar op het energetische 
deel van het lichaam is gericht, het 
onzichtbare, het onderbewust, de geest, de 
ziel, de energie. 
Het gaat dan ook niet meer om de fysieke 
eigenschappen van de etherische oliën maar 
om de energetische eigenschappen. 
Alles bestaat uit energie, uit energie trillenen 
van een bepaalde frequentie. Bij spirituele 
aromatherapie wordt er met bijzonder minieme 
hoeveelheden etherische olie gewerkt. Hoe 
meer etherische oliën je gebruikt hoe 
lichamelijkere het werkingsgebied#

Doel van voetmassage  
Het in balans brengen van het chakra systeem 
via de voet naar het lichaam. 
Rechts is de yang, is rationele kant. 
Links is de Yin, de gevoelige kant. 
Door blokkades te verwerken kan de Kundalini 
energie weer vrij stromen en dat bevorderd het 
algehele gevoel van welbevinden.  
 

De behandeling bestaat uit 3 delen. 
 
1. Voetenbad 
Een heerlijk voetenbad met daarin een schepje 
klei en/of himalaya zout en daaraan toegevoegd 
een essence naar keuze / die nodig is. 
Hierdoor worden spanningen en eventuele 
energieblokkades weggenomen. 
Bij droge voeten kan wat basisolie toegevoegd 
worden. 
2. Voetmassage  
De voeten worden gemasseerd met een 
heerlijke massageolie met daaraan toegevoegd 
een aantal druppels van een essence naar 
keuze / die nodig is, of voor iedere chakra een 
aparte essence. 
3. Lichaam  
De behandeling wordt zittend gegeven. De 
energiebehandeling is vooral zo waardevol, dat 
door de veranderde bewustzijnsgroei van de 
mens in deze tijd, andere behoeften bestaan ten 
aanzien van genezing. Deze behandeling geeft 
ontspanning, brengt harmonie in het lichaam en 
fysieke klachten worden extra behandeld. 
Ook hier kan een essence gekozen worden. 
De essence kunt u daarna zelf thuis gebruiken 
voor een goed resultaat! 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