GEZOND, GELUKKIG EN VOL ENERGIE
Dat wil jij toch ook?
Ben jij op zoek naar een natuurlijke en doeltreffende
behandeling om van je lichamelijke, psychische en
emotionele pijn of ongemak af te komen?

EMOCARE

Energetische Natuurgeneeskunde en Coaching

EMOCARE – Energetische Natuurgeneeskunde en
Coaching – helpt je daar graag bij!
EMOCARE richt zich op de onderliggende oorzaken
die een rol spelen bij gezondheid, ziekte en genezing!
De holistische visie maakt behandeling effectief
voor vrijwel iedere acute of chronische pijnklacht en
gezondheidsprobleem.
Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan.

Pomme Termond

Dopplerdomein 2a

6229 GN Maastricht

pommetermond@emocare.nl

06 - 475 68 100

www.emocare.nl

Symptomen en klachten
zijn signalen die aangeven
dat de natuurlijke balans
van jouw lichaam is
verstoord.
Onbalans kan ontstaan
door (langdurige) blootstelling aan ongezonde
voeding, vervuilde lucht,
chemische stoffen, elektromagnetische straling
en de stress van het
moderne leven, maar ook
door eenzijdige belasting,
een ongeval, een operatie,
conflicten of emotionele
en traumatische gebeurtenissen.
Het lichaam reageert hier
op door het aanmaken van

stresshormonen en
beïnvloed zo in grote mate
hoe jij je voelt, wat je
denkt en wat je doet.
Chronische onbalans of
belasting van het lichaam
verzwakt het immuunsysteem, verhoogt de
spierspanning en maakt je
lichaam vatbaarder voor
(infectie)ziekten.
Door bewust en op een
(meer) natuurlijke manier
te gaan leven, belastende
factoren weg te nemen
en de energieën van jouw
lichaam te ondersteunen,
kan het zelfgenezend
vermogen zich herstellen.

De wervelkolom neemt een
centrale plaats in tijdens
de behandeling.
Een juiste stand van de
wervelkolom biedt een
optimale basis voor een
goede gezondheid en een
algeheel welzijn. Inzicht in
de oorzaak van jouw
klachten, adviezen over
het veranderen van
leefwijze en voeding en
oefeningen die je helpen je
energie op peil te brengen,
maken eveneens deel uit
van de behandeling.

Je komt op verschillende
gebieden in beweging en
leert om (weer) te
luisteren naar de signalen
van jouw lichaam.

Wetenschappelijk gefundeerd, veilig en effectief.

Daarmee verbetert je
gezondheid, kan een
ziekteproces zich keren en
krijg je meer energie.

Behandeling helpt bij
verwerking, ontspanning,
bewustzijn, acceptatie,
beweging en verandering
en is geschikt voor
(vrijwel) iedere acute of
chronische pijnklacht en
gezondheidsprobleem;
voor vrouwen, mannen en
kinderen.

EMOCARE stelt zich tot
doel om met de opgedane
kennis en ervaring haar
cliënten meer regie over
de eigen gezondheid te
geven.

Preventief, maar ook voor
herstel en genezing.

“Alles wat je doet (of niet doet), denkt en tot je
neemt (of niet), heeft invloed op je gezondheid”

