Praktijkgeval
De zusjes Linda en Ineke hebben beiden hun eigen
acupunctuurpraktijk. Zij volgen regelmatig bijscholingen om hun kwaliteit te waarborgen en vernieuwingen
toe te passen. Afgelopen maand zijn zij naar Antwerpen
geweest om de Balans Methode van Dr Tan te volgen.
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“Uw pijn vermindert of verdwijnt binnen
10 seconden na het zetten van een naaldje”
Het is te mooi om waar te zijn! We wilden eerst zien
en dan pas geloven, vertelden de zusjes. Vier dagen
lang hebben zij in de schoolbanken gezeten om zich
de revolutionaire Balans Methode van Dr. Tan eigen
te maken. De theorie werd direct met de praktijk verbonden. Vele cursisten hadden uiteenlopende pijnen.
Sommigen al jaren, sommigen nog maar een paar dagen waaronder Linda. Zij had agv overbelasting met
skeeleren last gekregen van haar rechter knie. Middels
het zetten van slechts een naaldje thv haar linker elleboog verdween de pijn als sneeuw voor de zon. Zo
hebben zij tennisellebogen, hoofdpijnen, schouderklachten, rugklachten etc van mede cursisten opgelost
zien worden: binnen 10 seconden verminderde of verdween de pijn! Uitgangspunt van deze methode is om
balans in het lichaam te herstellen waardoor de pijnklacht verdwijnt. Dit wordt gedaan door op een ander
lichaamsdeel de naalden te zetten. Volgens Dr. Tan
kan je het vergelijken met een lichtschakelaar: deze
bevindt zich op een andere plek van waar de lamp zich
bevindt en door de schakelaar aan te doen geef je de
lamp stroom en gaat branden. Op de zelfde manier
kan een acupunctuurpunt op uw hand dus gebruikt
worden om pijn in uw rug te verminderen. Inmiddels
hebben de zusjes diverse patiënten behandeld met verbazingwekkend resultaat: een 63 jarige man die sinds
23 jaar agv een fietsongeluk elke seconde vd dag en
nacht hoofdpijn had en overal uitbehandeld was, is na
slechts 1 behandeling nu al 2,5 week vrij van hoofdpijn.
De Balans Methode van Dr. Tan is ook zeer effectief voor herstel van het evenwicht bij mensen met
chronische aandoeningen en interne ziekten zoals
spijsverteringsstoornissen, slapeloosheid, menstruele problemen,blaasproblemen, longproblemen, vermoeidheid, arthritis en meer. Vergoeding is mogelijk
uit uw aanvullende verzekering
Voor meer info kunt u contact opnemen met
Linda op 06-34486812
www.feldmannacupunctuur.com of Ineke op
06-41765056/ www.acupunctuurpraktijk-hoorn.nl
Laat u daarnaast inspireren door de filmpjes op
YouTube

