Life Coach / Therapeut
& Facilitator Chakradance
voor bewustwording, healing & groei

Alexandra Langeveld

Nieuw in DE COSTA BLANCA !!!
Energiebehandeling ’KOM IN JE KRACHT’
Voetbad/massage met etherische olie inclusief Reiki/Magnetiseren
Doel van de massage
Het in balans brengen van het
chakrasysteem 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. #

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.

De behandeling bestaat uit 3 delen.
1. Voetenbad
Een heerlijk voetenbad met daarin een
schepje klei en/of hymalaya 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.

Ook hier kan een essence gekozen worden.
De essence kunt u daarna zelf thuis gebruiken
voor een goed resultaat!

Kosten energiebehandeling (inclusief voetenbad, voetmassage + flesje olie a 10 ml)
€ 45,00 voor 75 minuten incl. 1 essence voetbad + 1 essence massage + flesje olie a 10 ml)
€ 55,00 voor 90 minuten incl. 1 essence voetbad + 7 essences massage + flesje olie a 10 ml)
Natuurlijk ook leuk om cadeau te doen ! "

U KUNT OOK TERECHT VOOR:
* REIKI - MAGNETISEREN / CHAKRADANCE ook retreats
* MEDITATIE / HYPNOSE / COACHING / THERAPIE
* AROMATHERAPY / EDELSTENEN demonstratie / verkoop
* ONLINE SESSIES / PROGRAMMA / retreat - ook individueel "
Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op met Alexandra Langeveld"

Facebook: Dance in Balance - Jouw Balans Coach
www.jouwbalanscoach.nl info@jouwbalanscoach.nl
Bovenstaande ook mogelijk op Schiermonnikoog NL
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Tel: +34 657939635
Tel: +31 624909568

