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De naam Lumen betekent
’licht’.’Licht’ in de betekenis
van verlichting met
betrekking tot fysieke (pijn-)
klachten en mentale klachten
zoals zorgen en piekeren.
Maar ook verlichting in
spirituele zin, in de betekenis
van op een hogere trilling
komen. Het is ook ‘licht’ aan
het eind van de tunnel, hoop,
kans op een comfortabeler
leven. ‘Licht’ in het donker,
hulp als je het even niet ziet
zitten. Maar ook ‘licht’ in de
zin dat het niet altijd even
serieus hoeft te zijn, een lach
en een traan, met humor op
z'n tijd. Maar niet lichtzinnig,
of lichtvoetig. Met 2 voeten in
de klei, volledig in de aardse
realiteit.

Nicolle Moonen
Natuurgeneeskundig therapeut

Praktijk voor:








Natuurgeneeskundige
therapie
Chakra- en Aura-healing
Neuro Emotionele Integratie
(NEI)
Bloesemtherapie
Spirituele workshops
Het Transformatiespel™
Ontspanningsmassage

SHO registratie 85264-76763
VBAG licentienummer 2140102
AGB praktijkcode 90-057594
AGB zorgverlener code 90-049148
RBCZ licentienummer 911055R
CBP-registratie m1553311

Algemene Praktijk Informatie

Praktijk voor
energetische
natuurgeneeskundige
therapie

Telefoon: 06-45292495
www.praktijk-lumen.nl

Praktijk voor zelfgenezing

Ontspanning
Natuurgeneeskundige therapie
Eclectisch betekent uit alle systemen
het beste halen en er tevens de
eenheid van zien. Binnen de E.E.N.®therapie komen zowel de Oosterse,
de Traditionele Chinese en de
Westerse reguliere (natuur-)
geneeskunde aan bod.

E.E.N.®-therapeut
Mijn naam is Nicolle Moonen.
Ik ben eclectisch energetisch
natuurgeneeskundig therapeut.
Je kunt bij mij terecht voor de
meest uiteenlopende klachten en
levensvragen.

Uitgangspunt van mijn therapie is
het op natuurlijke wijze stimuleren
van het zelfgenezend vermogen
van het lichaam. Want het lichaam
is uitstekend in staat om zichzelf
te genezen. Het heeft alleen af en
toe een zetje nodig!

De therapie heeft een holistisch
uitgangspunt en richt zich op het in
balans brengen van lichaam, geest
en bewustzijn. Zodat je weer in
harmonie komt met jezelf en je
omgeving. Zowel volwassenen als
kinderen hebben baat bij de
behandeling

Als ondersteuning werk ik met
middelen op zuiver natuurlijke basis,
zoals: het SanoConcept®, Bach
Bloesems, Schϋssler Celzouten en
E.E.N.®-energetica.

en Persoonlijke groei
Dit is een combinatie van Chinese
acupressuur en Westerse
massagetechnieken. De massage
heeft een positieve invloed op het
natuurlijk evenwicht van lichaam en
geest. Leuk om cadeau te geven of
te ontvangen!

Persoonlijke groei
Ik heb een aantal workshops
ontwikkeld om je spiritualiteit te
verkennen en ermee te leren
werken. Ik hou de workshop één
avond per maand. Je leert er veel
over jezelf, maar het is ook heel
gezellig.
Je kunt ook met een groep van
drie of vier mensen het
transformatiespel spelen. Hiermee
krijg je op een speelse manier
inzicht in jouw specifieke vraagstuk.

Ontspanning
Voor ontspanning kun je in mijn
praktijk ook terecht voor een
An Shen hoofd-, nek- en
schoudermassage.
Wil je meer weten,
bel of mail me dan gerust.

