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1. | Eén punt therapie
 1.1  | Alles is er wat ik nodig heb '
 1.2 | In jezelf je plek vinden
 1.3 | Innerlijke kracht vergroten
 1.4 | Levenskracht versterken
 1.5 | Lichaam en ziel in balans
 1.6 | Nieuw begin of afronding
 1.7 | Scheppingskracht en visioen
 1.8 | Vernieuwing en transformatie op alle vlakken
 1.9 | Volmaaktheid innerlijke
 1.10 |Vrede innerlijke
2. | Auraveld reinigen en transformatie te weeg brengen
3. | Chronische ziekten & issues uit het verleden | wervelkolom behandeling
4. | Droomzones in evenwicht brengen | Elementaire zones
5. | Eigen principe versterken | verbinding zelf en de wereld | pijnklok
6. | Energetische regulering 
7. | Enkele punten | Energetische onbalans harmoniseren
8. | Energetische en etherische toevoegingen
 8.1  | Edelstenen
 8.2 | Essence leren samenstellen 
 8.3 | Ethersiche olieën gebruiken 
9. | Gronden en aarden
 9.1  | Gronden bij alle vormen van angst en wegtrekken uit | spanningsveld therapie
 9.2 | Gronden en harmoniseren | Grote harmonisering
 9.3 | Gronding|aarding harmoniseren via de voetchakra's
10.| Harmonisering - snelle | Orgaanpunten
11. | Ik kracht versterken
 11.1  | Ik kracht versterken I, II, III
 11.2 | Zelfbewustzijn openen
 11.3 | Karma reiniging
 11.4 | Innerlijke macht en kracht versterken | power behandeling
 11.5 | Matrix in balans brengen
 11.6 | Nieuwe wegen gaan, hart volgen | spanningsveld therapie
12. | In het hoofd blijven hangen | Orgaanpunten
 12.1 | Te veel in het hoofd 'bovenlichaam ontlasten'
 12.2 | Intensieve ontspanning 'hersenhelften in balansbrengen'
 12.3 | Spanningsveld via het gezicht harmoniseren
13. | Levensenergie opbouwen & hormoonsysteem activeren | spanningsveld therapie
14. | Slaapstoornis in evenwicht brengen
15. | Somatotopie van de hand 'lichaam, ziel & geest in balans'
16. | Uit de dip halen 'Geestelijk kopje koffie'
17. | Vermoeidheid en uitputting 'Fitnes behandeling'
18. | Voelen versterken en kracht geven 'midden versterken'
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 Energetische behandelingen                  Een punt therapie

1. |  Eenpunt therapie 

1.1 | Alles is er wat ik nodig heb
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