Nieuwsbrief zomer 2015

Beste mevrouw, mijnheer,
Zomervakantie
In de zomer is het Centrum voor Homeopathie gesloten tot 24 augustus. In spoedgevallen belt u
het nummer van de praktijk en dan hoort u wie de dienstdoende homeopaat is van onze praktijk.
Sint Jansfeest 2015
De zomerzonnewende 2015 is een feit, we kijken terug op een geweldig Sint Jansfeest. De
weergoden waren ons goed gezind, de muziek luisterrijk, de eettafel royaal gevuld met allerhande
hapjes, salades, soepen en de stemming was opperbest. We bedanken iedereen hartelijk voor
zijn/haar bijdrage en/of cadeau, en we hopen dat u er volgend jaar (weer) bij bent.

Specialisatie van Centrum voor Homeopathie: Homeopathic Detox Therapy
Veel ziekteverschijnselen worden tegenwoordig veroorzaakt door belastende stoffen (medicatie,
voedingsadditieven, verf- en oplosmiddelen, omgevingsvervuiling, verdovende middelen etc.).
Onze praktijk is gespecialiseerd in de Homeopathic Detox Therapy (HDT). Dit is een vorm van
klassieke homeopathie waarbij het lichaam ontdaan wordt van belastende stoffen. Op deze
manier worden hierdoor ontstane chronische ziekten aangepakt. Het lichaam wordt weer in
balans gebracht en de orgaanfuncties worden hersteld zodat gezondheidsproblemen verdwijnen
of verbeteren. Veel patiënten in onze praktijk hebben dit al ervaren.
Lees meer over de HDT methode en over ervaringen van patiënten uit onze praktijk.
Wilt u uw eigen ervaringen delen met anderen? Laat het ons weten via e-mail, dan plaatsen wij
uw ervaring (alleen met uw voornaam of anoniem) op onze website.

Verdere uitbreiding Centrum voor Homeopathie
Vanaf 1 september komt Wiebe Kamphuis het team van Centrum voor
Homeopathie verder versterken. Wiebe is een gepassioneerd homeopaat met veel
ervaring en ruime kennis over de HDT-methode.

Informatieavonden en cursussen najaar 2015
Graag brengen we nog eens de informatieavonden en cursussen onder de aandacht, die het
Centrum voor Homeopathie, Gezondheid in Beweging dit najaar organiseert.
Let op: er is een datumwijziging.




‘Kinderziektes, vaccinaties en homeopathische profylaxe’ - donderdag 1 oktober van 20.00 –
22.00 uur.
‘Homeopathie, voeding en supplementen’ – let op gewijzigde datum: donderdag 15 oktober
van 20.00 – 22.00 uur.
‘Zelf helpen met homeopathie’ (cursusdag) - vrijdag 27 november van 10.00 – 17.00 uur.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op onze website. Aanmelden kan ook via de
website of telefonisch.
Een mooie zomer gewenst en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Team Centrum voor Homeopathie – Gezondheid in Beweging
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