
Let U alstublieft op het volgende: 

Mijn werkgebied vervangt op geen enkele wijze de diagnose  
en behandeling van een arts en/of een natuurgeneeskundige.           

Om elk misverstand te voorkomen, wijs ik U er op, dat de door mij toegepaste 
behandelingsmethoden geen uitwerking hebben die wetenschappelijk als werkzaam 
bewezen zijn en daarom door de reguliere gezondheidszorg niet erkend worden.                                                                 
Om deze reden kan ik u dan ook niets beloven, wat ik volgens de huidige wetten niet mag.       
 

 
Het verloop van een persoonlijke sessie. 

We beginnen met een gesprek waarin U samen met mij uw thema’s benoemt waaraan  
U wilt werken en die U wilt veranderen. We besluiten dan samen hoe we verder gaan. 

Daarna begint de energetische Healing voor de verschillende gebieden en niveaus.  

Al naar gelang mijn inschatting en wat U nodig heeft, werk ik met meditatie, 

geconcentreerde energie-overdracht, kristallen en eventueel ook klanken.                               

Zelf zit U ontspannen op een stoel of ligt op een behandeltafel. Het is daarbij verstandig  

om makkelijke kleding te dragen en (eventueel) een paar dikke sokken mee te nemen.  

Na afloop volgen integratie en verankering van de energetische veranderingen,  
zodat U zich stevig voelt en goed uitgerust weer naar huis kunt gaan. 
 

 
Hoeveel behandelingen heb ik nodig? 

Dit is heel persoonlijk; meestal brengen 3 á 4 behandelingen al voelbare resultaten. 

Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan ik U adviseren of het raadzaam is meerdere 

behandelingen af te spreken, of en hoe we verder gaan, kunnen we dan samen overleggen. 

Op aanvraag kunt U ook een afspraak maken sessie met HeikeMontreal en mij samen; 
meer informatie over Heike Montreal:     www.bodypainting-montreal.de  

 

Werkplaats voor energetisch Healen  .  Wim van Betuw (NL) .  

Bergstraße 29, 48727 Billerbeck  

Tel: +49 (0) 2543 / 930 20 63  .  Mobiel: +49 (0) 176 / 38 48 81 59   

Website:    www.energetisches-heilen-muenster.de    

http://www.bodypainting-montreal.de/
http://www.energetisches-heilen-muenster.de/

