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Algemene informatie

Onze werkwijze

Toelichting

Praktische informatie

Een consult duurt maximaal een uur en
wordt door mij samen met mijn collega gegeven.

In het eerste consult bespreken we altijd
waarom u onze praktijk bezoekt, wat uw
klachten zijn. Samen bekijken en bespreken
we de mogelijke weg terug naar gezondheid
en welbevinden. Vaak zal het daarbij gaan
om een combinatie van: spiertesten, een
gesprek en het kiezen van effectieve,
ondersteunende middelen. Omdat alles altijd
met elkaar samenhangt, wordt bij ons de patiënt
altijd in zijn totaliteit behandeld.

Praktijk Carla de la Rive Box
Paulinelaan 18
1399 VK MUIDERBERG

Uitgangspunt hierbij is, dat ieder ziektesymptoom,
of dit nu fysiek of psychisch is, een specifieke
boodschap voor ons heeft. Het doel is deze
boodschap te ontcijferen, te aanvaarden en te
gebruiken voor ons persoonlijke groeiproces.
Als de boodschap eenmaal begrepen is, is er geen
noodzaak meer deze te bewaren, we kunnen hem
loslaten en “heel worden”.

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging
N.W.P. (Nederlandse Werkgroep Praktizijns) onder
nummer 529.
Door dit lidmaatschap vergoeden de meeste
verzekeringen 75% of meer van uw consult indien
u een aanvullende verzekering hebt.

intake:
noteren persoonlijke gegevens; bespreken
voorgeschiedenis, huidige situatie, klacht(en),
eventueel medicijngebruik en verwachtingen.
balanceren:
het harmoniseren en opladen van het energieveld in en rondom het fysieke lichaam.
spiertesten:
de spiertest uitvoeren; vergelijken van de
resultaten met genoemde klacht(en);
testen van eventueel in aanmerking
komende middelen en/of therapieën.
evaluerend gesprek:
met daarin onder andere: uitleg van de
resultaten van de spiertest; opstellen van
een behandelplan; eventuele doorverwijzing
en/of aanvullende therapieën.
afronding:
vragen beantwoorden; advies en uitleg
medicatie; afrekenen; eventueel een
vervolgafspraak maken.

De spiertest is een hulpmiddel om snel en
eenvoudig (niet fysiek of anders belastend)
onbewuste processen bewust te maken.
In onze praktijk wordt de spiertest door mij
en mijn collega onderling uitgevoerd.
Hoe wij mensen ons gedragen, wordt voor een
groot deel bepaald door ons onderbewustzijn.
Het onderbewustzijn wordt geprogrammeerd
door onze ervaringen in het verleden. Als dit
negatieve ervaringen zijn, kunnen deze zich
ontwikkelen tot emotionele blokkades, die
onze ontwikkeling en gezondheid in de weg
staan. Om deze blokkades op te sporen
gebruiken we de spiertest. Doordat wij tijdens
het testen specifieke vragen stellen, geeft het
lichaam precies aan wat onze innerlijke waarheid
is en wat niet. Met dit mechanisme kunnen
onbewuste zaken bewust gemaakt en alsnog
verwerkt worden. Bij fysieke klachten kunnen
we via de spiertest de causale verbanden vinden
met andere, vroegere klachten en emoties.
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eerste consult:
vervolgconsulten:

€ 65,€ 55,-
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Een consult bestaat uit:

