U kunt terecht voor:
Gezondheidsadvies als u client bent en/of
cursus heeft gevolgd bij ons
Wij geven voor een ieder
opmeting/advies straling woning/werk

Roel Nuijt
Praktijk sinds 1994. Diverse opleidingen gevolgd
in natuurlijke behandelmethoden.
Gespecialiseerd in holistische -en energetische
gezondheid.

Holistische gezondheid
natuurlijke behandeling

Wij geven cursussen:
leren testen met een Bio-tensor
straling -en aarde verstoringen
zelf neutraliseren van straling
Be simple, Be clear©
emotionele conflicten vlg dr. Hamer
allergie corrigeren
en Lezingen zie agenda website
Therapeut begeleiding
Wij hebben 22 jaar praktijkervaring opgebouwd in het holistisch behandelen van
(onbekende) klachten en bouwen geleidelijk
onze succesvolle praktijk af. Wij gaan ons
richten op overdracht van onze kennis en
begeleiden van
therapeuten die u kunnen adviseren t.a.v.
uw klachten.

Holistisch gezondheids-

natuurlijke & energetische
gezondheid

advies
ontgiftingskuur

Wij maken frequentie middelen,
nosoden en isopathie detox kuren.

3

2-daagse biotensorcursus
€175,excl. biotensor v.a. € 45,- tot € 90,1
3

minima € 114,- 2 minima € 42,zelfstandigen/ondernemers excl. btw

voor afspraken en informatie bel
ma. t/m do. 9.30-10.00 tel.:
0317 - 427858
praktijk maandag t/m donderdag
van 10.00-16.00 uur.
adres: Tarthorst 40 (praktijk aan huis)
6708 JB Wageningen
tel: 0317 - 427858
e-mail: natuurlijk@praktijknuijt.info
K.v.K 64948455
www.praktijknuijt.info

aardstraling
ontwer p: spirita rt/f k c

tarieven
intake,1e consult gezondheid
1 1/2 tot 2 uur
€ 144,- 1
daarna per uur
€ 56,502,
coaching therapeuten
€ 56,503
opmeting geopathie tekening €
40,opmeting geopathie regio
€ 75,-3
opmeting “+ elektrosmog v.a. € 135,-3

electrosmog

cursus / lezingen
therapeuten begeleiding

Gezondheid - ziekte
Bent u onder behandeling. Heeft u alle mogelijkheden al onderzocht? En wat zijn uw
vooruitzichten?
Werkwijze
Wij hebben 22 jaar praktijk ervaring
opgebouwd in het holistisch behandelen van
klachten en (onbekende) aandoeningen. Wij
dragen graag onze kennis over en begeleiden
therapeuten die u kunnen adviseren t.a.v. uw
klachten middels holistisch gezondheidsadvies.
U kunt een preventief onderzoek laten doen
naar belastingen in uw lichaam. Afhankelijk van
de therapeut zal deze m.b.t. de oorzaak van
een klacht bijv. fysiek, emotioneel, mentaal
en/of energetisch + aantal andere modules
bekijken wat de oorzaak is van uw probleem.
In de eerste plaats wordt dit medisch fysiek
bekeken, de toestand van uw organen, belastingen worden in kaart gebracht.
Vervolgens kunnen emoties en conflicten,
overtuigingen die u belemmeren te zijn wie u
werkelijk bent, opgespoord worden.
U zult merken dat door opschoning veeal
klachten verminderen of verdwijnen en
veranderingen in uw leven ontstaan.
Voor wie?
- Als u als therapeut of serieus geinteresseerde
wilt deelnemen aan een cursus en/of als
- therapeut onze unieke wijze van behandelen
wilt leren.
- Als u een behandeling wenst van de door ons
opgeleide therapeuten.
- Als u stralingsadvies nodig heef voor uw
woon-werk omgeving.
zie ook www.straling-gezondheid.com

Praktijk Nuijt heeft kennis van specifieke
belastingen, welke de veroorzakers zijn van tal
van ziekten.
Helaas zijn regulier deze belastingen vaak
onbekend en heeft men geen of onvoldoende
een oplossing. Denk aan de MRSA, Q-koorts,
esbl, ehec bacterie of vergiftingen.
Door de belastingen, toxines van bedrijven
vervuilingen van ons water, de lucht, oplos –
en schoonmaakmiddelen, amalgaam, pilgebruik,
siliconen in oordoppen, haarmiddelen, inentingen, medicijngebruik etc. Na vele jaren is dit
nog in uw lichaam aanwezig. Een gewone
drainage is onvoldoende.

andere activiteiten
Het maken van detoxkuren volgens de isopathie; gebruikmakend van uw eigen lichaamsstoffen worden uw eigen afvalstoffen uitgescheiden.
Deze unieke methode maakt uw organen zeer
schoon op een diep niveau. Belastingen waar
regulier geen oplossing voor is, kunnen hiermee worden verwijderd. Onze opgeleide therapeuten helpen u graag verder.
Wij maken frequentie middelen en nosoden
voor therapeuten en geven cursus.
Wij meten elektromagnetsiche straling, aarde
-en andere verstoringen ter plaatse of m.b.v.
een door u gemaakte tekening en geven
advies.
Download onze prijslijst op de website of bel
ons geheel vrijblijvend.

cursussen
vraag een folder aan over of download deze:

- Cursus leren testen met een biotensor,
leren testen van voeding, zelfmedicatie,
gezondheid, straling, allergie, meer vitaliteit
m.b.v. een biotensor.
Een leuke cursus door iedereen te leren.
Kunt u al testen met een biotensor of op
andere wijze?
Volg dan de workshop SVB over elektromagnetisiche straling, geopatische belasting (uit
de aarde) -en andere verstoringen in huis.
leer electrosmog straling zelf te neutraliseren
en op te sporen, geopathie -en andere verstoringen.
Ook verstorende bagage, o.a. gevoelens en
gedachten met Be simple, Be clear© leert u
los te laten.
Of de cursus HA: Dr Hamer en allergie corrigeren.
cursus zelf oplossen van emotionele
conflicten vlg dr Hamer en zelf corrigeren van
Allergie.

Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM)
Dr. Hamer methode
Aan 8 van de 10 aandoeningen ligt als één
van de oorzaken een emotioneel conflict ten
grondslag. In vrij korte tijd kan de blokkade
oplossen, het zelfgenezend vermogen geactiveerd worden, waardoor u van uw klacht
kunt herstellen.

