NATUURLIJK BIJ MARIANNE
In mijn praktijk Natuurlijk bij Marianne kan je terecht voor orthomoleculaire therapie, bioresonantie, Dorntherapie & Breumassage. In deze
folder lees je kort wat dit inhoudt en waar Natuurlijk bij Marianne je zou kunnen helpen.
Ondanks onze grote welvaart en wetenschappelijke
vooruitgang zijn er steeds meer mensen die aan
chronische klachten en ziektes lijden. Dit komt
zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. Het
doel is om jou, zonder onaangename onderzoeken
en bijwerkingen zo snel en volledig mogelijk van je
klachten af te helpen.

"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw
medicijn uw voeding". Hippocrates, 460-370 voor Christus.
Basis
Door te eten, te drinken en te leven op een manier
die zoveel mogelijk lijkt op ons oorspronkelijke
leefpatroon helpen we ons lichaam. Op deze manier
krijgt het wat het nodig heeft. Goede voeding,
beweging, ontspanning en voldoende slaap zijn de
basis om een goede gezondheid te onderhouden.
Advies hierover krijgt elke cliënt van Natuurlijk bij
Marianne.
Aanvulling
Complementair betekend: Aanvullend. De praktijk
wijst uit dat een gezonde levensstijl niet altijd
voldoende is om ziekte te voorkomen of te herstellen. Lichaamsprocessen kunnen dusdanig
verstoord zijn dat er meer nodig is voor het herstel.
In dat geval kunnen orthomoleculaire therapie en
bioresonantie of Dorntherapie een goede aanvulling
zijn.



THERAPIEËN
Orthomoleculaire therapie
Orthomoleculair staat voor 'gezondheid op celniveau'. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar hoe het lichaam functioneert op
celniveau en welke stoffen daarbij een rol spelen.
Met deze kennis, in combinatie met informatie uit
een vraaggesprek, kan een beeld worden verkregen
van verstoorde functies. De therapie zal bestaan uit
een voedings- en lifestyleadvies. In veel gevallen is
een tijdelijke aanvulling nodig met specifieke
stoffen. Denk hierbij aan vitamines, mineralen en
soms kruiden. Orthomoleculaire therapie wordt bij
Marianne altijd gecombineerd met bioresonantie.
Bioresonantie
De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd, zijn
op hun beurt weer opgebouwd uit cellen en water.
Voor een gezond functioneren van ons lichaam is
het nodig dat de cellen onderling goed kunnen
communiceren. Ieder orgaan(-systeem) kent een
optimale trillingsfrequentie waarbij de onderlinge
celcommunicatie goed kan verlopen. Verstorende
trillingen, van bv. bacteriën, virussen of afvalstoffen,
kunnen de trillingsfrequentie beïnvloeden en
zodoende een disbalans creëren. Dit kan het begin
zijn van een ziekte. Met behulp van bioresonantie
kan de trillingsfrequentie van de diverse systemen
worden gemeten. Zo ook de verstorende trillingen.
Daarmee wordt duidelijk waar de disbalans zich
bevindt. Vervolgens kan een therapieprogramma
worden ingezet, met als doel om de
trillingsfrequenties naar het optimale niveau te
brengen. De therapie is pijnloos. Met bioresonantie
therapie kan getest worden welke aanvullende
voedingssupplementen eventueel van toepassing
zijn.



Dorntherapie en Breumassage
Dorntherapie en Breumassage hebben niets met
bioresonantie te maken. Ze staan daar echt los van.
Dorntherapie een vorm van manuele behandeling.
Op een voorzichtige manier worden de wervels op
hun plek teruggezet.
Vrijwel iedereen heeft benen van ongelijke lengte.
Het lichaamsgewicht wordt verplaatst naar het
korte been, waardoor de wervelkolom in een ander
houding komt te staan. Als dit langere tijd duurt
kunnen diverse klachten ontstaan.
Correctie van het beenlengteverschil is de basis van
Dorntherapie!
De behandeling is ongevaarlijk en niet of nauwelijks
pijnlijk.
De Breu massage is een zachte behandeling van de
wervelkolom. Er wordt gewerkt met Sint Janskruid
olie. De massage en de bestanddelen van deze olie
hebben een gunstig effect op de tussenwervelschijven en vermindert de rugpijn. Ook
geeft de massage snel een diepe ontspanning.
Dorntherapie en Breumassage worden vaak in
combinatie met elkaar gegeven, maar kunnen ook
apart van elkaar worden toegepast.
Wil je meer informatie over de behandelingen?
Dan kun je verder lezen op mijn website:
www.natuurlijkbijmarianne.nl



KLACHTEN
Orthomoleculaire therapie en bioresonantie kunnen succesvol worden ingezet bij:
 ADHD/ADD/PDD NOS e.d.
 Allergieën
 Astma
 Burn Out
 Concentratiestoornissen
 Darmklachten
 Depressiviteit
 Diabetes
 Gewrichtsklachten
 Hoge bloeddruk
 Hoofdpijn/migraine
 Hoog cholesterol
 Hooikoorts
 Hormonale verstoringen
 Huidklachten
 Keel- neus - en oorklachten
 Maagklachten
 Overgang en opvliegers
 Overgewicht of ondergewicht
 Stoppen met roken
 Vermoeidheid
 Weerstandsproblemen/ immuniteit
 Etc.
Dorntherapie kan succesvol worden ingezet bij:
 Lage rugklachten
 Hoge rugklachten
 Nek en schouderklachten
 Hoofdpijn en migraine
 Pijn in de elleboog
 Pijn bij het zitten
 Pijn in de lies
 Tintelingen in een been



Samen met jou op weg naar gezondheid!
Heel normaal, zoals botten na een breuk weer aan
elkaar groeien of een wond geneest. Bij andere
kwalen wordt er vaak vanuit gegaan dat voor het
herstel van ziekten kunstmatige medicijnen nodig
zijn om de kwaal te verhelpen.
Ons lichaam is echter in staat om nog veel meer
ziektesituaties op eigen kracht te herstellen. Dat is
wel moeilijker geworden. In onze huidige
leefomstandigheden komen er zoveel factoren op
ons lichaam af die het zelfherstel in de weg staan.
Wanneer je dit inziet, en bereid bent om jouw
lichaam en gezondheid het beste te geven, dan kan
Marianne je helpen om het zelfherstellend vermogen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen
gaan we op zoek naar de oorzaak van je klachten en
ondersteuning van je herstel, op basis van voedingsadvies in combinatie met orthomoleculaire
therapie, bioresonantie of Dorntherapie.
Van harte welkom in mijn praktijk.

NATUURLIJK BIJ MARIANNE
Marianne van der Bent
Prinses Margrietlaan 70
2224 XE Katwijk ZH
Tel. : 071 40 77 104
Mail : info@natuurlijkbijmarianne.nl
Web : www.natuurlijkbijmarianne.nl

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE
Orthomoleculaire adviezen  Bioresonantie
Dorntherapie en Breumassage

Vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit het
aanvullende pakket. Informeer bij je eigen verzekeraar om
teleurstellingen te voorkomen!





