Life Science therapie 1
Het immuunsysteem en geen buikpijn meer.
Mogelijkheden scheppen binnen de grenzen van je cultuur /
baan / school en leven. Interacties tussen buiten en binnen.
relaties opbouwen en afbreken.
Immuunsysteem van het menselijk lichaam als barrière voor ziekte kiemen die niet in het
lichaam horen.
Zie dit als een mogelijkheid om aan je zelf te werken en je leven daadwerkelijk onder de
loep te nemen.
Binnen de Life science werken we met voeding, beweging, massage en wetenschap.
voeding: Wat eet je en wat negeer je uit je zelf? welke allergie / intolerantie heb je of
klachten onder ga je? We werken met de VAS pols en het Sanoconcept en de 9 basis
ingrediënten van voeding ontworpen door Ton van Gelder en nemen je mee door de
stappen.
beweging: alles en iedereen is altijd in beweging, ook jij. Al denk je misschien van niet?
Ook al zit je stil, toch beweegt je lichaam d.m.v. de ademhalingspomp. Tijdens beweging gaan we met de ademhaling en versterken en maken soepele spieren, de gehele
ketting van je lichaam komt in beweging. Oefeningen voor de bovenkant van je lichaam (shen), je onderkant van je lichaam en het gehele lichaam. Kan je niet staan,
dan gaan we zitten. De oefeningen worden aangepast op het individu of we gaan als
groep te werk en versterken we elkaar.
massage: Om je lichaam te voelen, om pijn te verlichten, heb je geen ledemaat meer?
geen probleem, fantoompijn of je hebt het gevoel dat je lichaamsdeel er nog zit, doch
als je kijkt zie je het niet. kan behandelt worden. Buikklachten/ detoxen/ moeilijk kunnen
poepen/ harde buiken/ immuunsysteem/- kunnen we o.a. met buikmassage in beweging zetten. De massage zal worden aangepast aan de individu.
wetenschap: Wetenschap is het controleren van wat er innerlijk op celbiologie in het
bloed of facies zit. naast bovengenoemde hulpbronnen kunnen we deze bron inzetten.
we werken o.a. met het Sanoconcept, Nutryphit en andere en het RP sanitas humanus lab in Zeeland, uiteraard neem je je eigen medicijnen en supplementen mee en testen we dit uit. Wij gaan er binnen YinYangela vanuit dat je max. 3 producten nodig hebt
om mee te starten. Daarnaast kom je regelmatig terug voor een van de andere ondersteunende behandelingen t.a.v. jouw specifieke klacht en oplossing formule.
Nu jij ? in het bovengenoemde programma hebben we jouw informatie / input van jouw
levens/ziekte geschiedenis nodig. Zodat we het programma nog beter kunnen afstemmen op jouw leven. wie ben je? Wat heb je meegemaakt? Wat zijn je drijfveren? Wanneer is de pijn begonnen? Zijn enkele vragen die we je kunnen stellen. Check ook onze
Privacy en je zorg verzekeraar! Altijd fijn om iets terug te ontvangen, van wat je betaalt. We zien je

Life Science therapie 2
Hoe is jouw 'tune'?
Hoe sta ik in het leven?
Wat houdt me bezig en waar wordt ik blij van?
Past de baan/opleidingskeuze die ik jaren terug heb aangenomen nog bij mij als mens?
Deze vragen en vele andere kunnen worden beantwoord in de Life Science
voicedialoog. Ga jij mee op stap?

3 mogelijkheden: Voice dialoog, Bocam en Sensorimotor Psychologie,
Traumaverwerking en Voetreflexologie
In de Voice Dialoog, gaan we in spelvorm diverse elementen (ikken) ontdekken en aan
het woord laten, zodat er een duidelijk beeld komt, van wat er in je innerlijk speelt.
Welk moment van je zelf laat je amper zien, is dat bijvoorbeeld: schaamte, lui, de
negatieve kanten, hulpvaardigheid, je ego, je ik ben er ook nog, de mens achter mijn
ziekte, de werknemer / opdrachtgever, het nieuwsgierige, de man/vrouw, het kind, de
vertrouweling, de boosheid.
Bij Bocam en Sensorimotor psychotherapie gaan we "lekker' bewegen, met of zonder
muziek en kan je brullen als een aap, indien dat nodig is. Rust Ruimte creëren in je
lichaamsbewustzijn.
met Traumaverwerking en voetreflexologie, kom je er d.m.v. praten, tekenen en
massage achter en kan je verwerken.
Hoelang duurt zo een sessie en wat kost me dat?
Sessie duur 1,5 tot 2 uur en kost €110 in 2018 (Natuurgeneeskunde 90 minuten)
Tevens kunnen de andere mogelijkheden ook worden ingezet. Zie bij HOME. en
hieronder nog een keer op rij:


Voice Dialoog,



Bocam en Sensorimotor Psychotherapie



Voetreflex en Woesjoe, bewegen zoals je body and mind vragen aan je.



SiVAS Polsdiagnostiek - Sanopharm, Ton van Gelder en Nogier

Op voetreflex.yinyangela.nl vindt u nog een uitgebreide keuze aan mogelijkheden.

Vraag en antwoorden
Ja, leuk zeg en interessant allemaal die mogelijkheden,
maar wat past nou echt bij mij?
Ik wil graag nog even weten wat het me kost en hoelang ik dan
bij jou "moet" komen en gebeurt er echt wel wat of lijkt het maar zo?
Wordt het wel vergoedt door de verzekeraar of moet ik jou eerst betalen en ben je wel
niet te zweverig en kan me kind ook mee of is ie te jong?
vragen en nog eens vragen en heel goed dat ze gesteld worden!
Dat betekend in ieder geval dat je over je gezondheid nadenkt en weet wat je niet wilt,
dus ook wat je wel wilt.
Hieronder een korte uitleg over Naast wat er op de HOME staat, bieden we hier een
specifieke manier van behandeling aan. Een totaal plaatje.
Wat kost dat nou?
Je betaalt de externe gemaakte kosten zelf, omdat die gemaakt zijn om jou te helpen in
je gezondheidsplan
 de onderzoekskosten van het lab


de complexe homeopathische middelen van bijvoorbeeld Sanopharm via de VAS

gecontroleerd. Let op het zijn geen snoepjes!
 Hiernaast betaal je ook een sessie bij YinYangela, waar we het lab onderzoek

bespreken en een gezondheidsplan maken.
Voorbeeld van een sessie duur:
 van ~45-60minuten = €40 in 2018 voor bijvoorbeeld Voetreflexologie.
Voor een gemiddelde klacht houdt ik ongeveer 8 a 10 sessies aan, waarvan je de eerste
3x wekelijks komt en daarna spreiden we de rest over het jaar. Ben je eerder van je
klachten af, dat is mooi. Wie weet zie ik je dan een andere keer wel weer. Je kan er voor
kiezen om ineens te betalen, doch de voorkeur is per sessie en zo is het ook overzichtelijk.
 Hallux Valgus behandeling is een termijn van ~24 weken, oefeningen doen thuis en bij
YinYangela kost in 2019 ook €50 a 45-60min.


Een Voice dialoog of Traumaverwerking is een sessie van 1,5 tot 2u en kost €110 Dit

kan een 1-malige keer zijn, om net die drempel op te lossen en verder te kunnen met je
leven. of we maken er een combi van, dus een gezondheidsplan, hiervoor kunnen we
een afspraak maken omtrent de prijs en tijdsbestek.
Mogelijkheden betaling en boeken van de afspraak?
Je kan via de website boeken en betalen, dus vooraf een sessie. het boekingssysteem is
momenteel onlineafspraken
Je kan ook via whatsapp / messenger mij een berichtje sturen met je verzoek tot informatie en het boeken van de afspraak, ter plaatse na de sessie betalen contant of per
pin, de pin bon wordt per mail naar je gestuurd, de factuur / zorgnota per mail of uitgeprint.
Antwoord op of je kind wel/niet mee kan komen of juist alleen?
Ja, je kind kan mee en betekend wel dat papa en mama / verzorgers beide verplicht
zijn voor akkoord te tekenen van de zorg die je boekt bij YinYangela

