Behandlingar som jag ger vid
konsultation.
Hälsostatus

Ifall du behöver en diagnos och behandlingsplan som
som ger ger en helhetslösning för både kropp och själ.

Naturmedicinsk konsultation

Om du har kroniska besvär eller lider av någon speciell
sjukdom görs hälsostatus och förslag på naturmedicin.

Dornterapi/Ledbehandling

Dornterapi- en mjuk försiktig, manuell metod som ger
ett enkelt snabbt resultat, korrigerar blockeringar och
förskjutningar hos ryggkotorna och dess leder.

Stretchingflödesmassage

Blomstermedel

Koppning

Stretchingflödesmassage där man behandlar både den
djupa och ytliga muskelaturen med grundmassage,
specialmassager, töjning och longering.
Vid kris och känslosvackor. Homeopatiska medel och
blomstermedel som hjälper vid återkommande
känslomönster eller beteende. Även förebyggande.
Koppning har anmärkningsvärd påverkan på stela och
värkande muskler eftersom den förhöjer utsöndring av
ledvätska. Koppning påverkar alla åkommor genom att
man skapr ett tryck av dragning och detta ökar
blodcirkulationen, en höjning av kroppstemperaturen,
befrämjar hudmetabolismen, höjer svettkörtlarnas
funktion och avlägsnar stagnerat gammalt blod.

Healing/Balansering
Helande med livskraft kan göras genom
handpåläggning eller i rörelse eller som positiva tankar.
Balansering görs på kroppens energisystem.

Holistisk friskvårdsmassage

Massagen ger en helhetsupplevelse. Där kropp och själ
kommer till ro. Själva massagen sätter igång kroppens
egen läkande förmåga. Specialblandade oljor blandas
för patientens behov. Obearbetade känslor kommer upp
till ytan och bearbetas genom samtal.

Medicinsk massage

Medicinsk massage bygger på den esoteriska
läkekonsten där koppling och kommunikation mellan
hudyta och inre organ finns. Behandlingen gör utifrån
dina inre eller yttre besvär.

Traumabehandling

Traumabearbetning genom lättmassage. Den lyfter upp
och renar kropp,-och cellminnen som varit länge
nedtrycka av vårt rationella sinne. Mineral och
vitaminbehov diagnostiseras.

Ledmobilisering

Ledmobilisering vid kroniska och akuta behov

Medicinsk astrologi

När du försökt behandla kroniska tillstånd utan resultat,
kan vi rekomendera medicinsk astrologi. Denna
urgamla läkekonst räknar ut vilka svagheter din kropp
bar med sig till detta liv. Genom denna analys får du råd
om vilka mineraler och vitaminer som din kropp
behöver särkas upp med.

