De praktijk

Onze praktijk is een paramedische praktijk waarin een
aantal klassieke en moderne alternatieve
behandelmethoden bij elkaar gebracht zijn.

In het behandelproces wordt getracht de oorzaak van
de kwaal op te sporen en deze op te heffen zodat
symptoombestrijding kan worden vermeden en
definitieve genezing eventueel mogelijk wordt.

Indien u besluit om in behandeling te gaan, maakt u
telefonisch een afspraak. Een verwijskaart van uw arts
of specialist is niet nodig. Of de behandelingen door
uw zorgverzekering vergoed worden, verschilt per
zorgverzekeraar. Dit is in veel gevallen afhankelijk van
de aanvullende pakketten die u al dan niet heeft
binnen uw polis. Veelal worden de artsenconsulten wel
vergoed.

Behandelbare aandoeningen
Al jarenlang is bekend dat de gezondheidstoestand
van de mens zich weerspiegelt in het energieveld van
het lichaam.
Als dit energieveld of vitaalveld gestoord raakt door
allerlei ziekmakende invloeden, zoals toxinen,
ziektekiemen, electrosmog, maar ook bijvoorbeeld
door tekorten van bepaalde voedingsstoffen, kunt u
zich minder vitaal gaan voelen en uiteindelijk zelfs ziek
worden. Met behulp van de vitaalveldtherapie kan dit
gestoorde energieveld worden genormaliseerd.
De vitaalveldtherapie bestaat uit twee hoofdstappen:
energie opbouwen en
belastingen reduceren

Het doel van de vitaalveldtherapie is om zonder
bijverschijnselen een zo spoedig mogelijke
vermindering van uw klachten met een aansluitend
duurzame genezing te bereiken

De complementaire geneeswijzen in het algemeen en
vitaalveldtherapie in het bijzonder zijn waardevol
gebleken bij de behandeling van:













Acute en chronische pijnen
Klachten aan de gewrichten en wervelkolom
Wondgenezing na verwondingen en operaties
Slaapstoornissen en stresstoestanden
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Gevoeligheid voor infecties
Acute en chronische ontstekingen
Huidziektes
Belastingen door milieuvergiften
Aantasting door parasieten en schimmels
(mycosen)
Allergieën
Autoimmuunziektes

Therapeut

Prijzen en voorwaarden

Sissy Molenaar werkt sinds 1991 als holistisch
therapeute. Sinds 2007 werkt zij zelfstandig, eerst in
Rotterdam en sinds 2012 heeft zij een praktijk in
Capelle a/d IJssel. Met behulp van verschillende
behandelingsmethoden, zoals bioresonantie-,
orthomoleculaire- en vitaalveldtherapie spoort zij
oorzaken op van verschillende soorten (chronische)
klachten en/of aandoeningen.

Behandeling
Eerste consult
Vervolg consult
Vervolg consult

Sissy heeft zich gespecialiseerd in de behandelingen
van huidaandoeningen zoals eczeem, acne, psoriasis
en neurodermitis.

Contact
Mw. Sissy Molenaar
p/a Complementair Medisch Centrum
Hollandsch Diep 69, 2e verdieping
2904 EP Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-4117403 (woe-do)

Als holistisch therapeute legt Sissy de nadruk op de
mens in zijn totaliteit. Een lichamelijke klacht staat voor
haar dus nooit op zichzelf maar altijd in relatie tot het
geheel van organen, energiebanen, psyche en geest.
Dat betekent dan ook dat haar behandelingen altijd
individueel zijn afgestemd.

Praktijk voor vitaalveldtherapie

Tijd

Kosten

1,5 uur
1 uur
0,5 uur

€ 150,€ 100,€ 65,-

Contact tussen 9.00 uur en 18.00 uur
via telefoonnummer 06-50215997

In de vitaalveldtherapie worden meetbare
elektromagnetische signalen met geringe, fysiologisch
geoptimaliseerde, intensiteit ingezet. Bij deze
therapiesignalen gaat het niet om afzonderlijke
frequenties maar om complexe spectra, die een grote
gelijkenis vertonen met de spectra die we in de vrije
natuur aantreffen.
De vitaalveldtherapie kan zowel bij acute, alsook bij
chronisch/degeneratieve ziekten worden ingezet.

Onze filosofie:
"niet veel doet veel, maar het juiste doet veel"

Alles draait om de juiste therapie op het juiste moment
met het juiste middel.

