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De gamle kinesere lagde for tusinder af år siden overordentlig stor vægt på netop øjnene og håret i deres
diagnoser og behandling – og som bogen viser, bekræfter nutidige klienters reaktioner ved kiroterapi i rigt mål
dette. En bog for den alment interesserede læser og for behandlere, der arbejder med energierne i mennesket
og de tegn, de afsætter på kroppen.
Annie Nielsen er kiroterapeut og har siden 1993 arbejdet med udvikling af kiroterapien, undervist og
behandlet, samtidig har hun arbejdet sig dybt ind i klassisk kinesisk medicin, dens energi-, meridian- og
kostlære. Hun har i over 20 år arbejdet inden for sundhedsvæsenet, blandt andet som neurofysiologiassistent
på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Hun har klinik i Valby og behandler, underviser, holder
kurser, foredrag og temadage og udøver A.L.T. – ansigtsløftningsteknik.
Find den rette behandler for dig. It's easy & free. Ydelser Bindevævsmassage, øreakupunktur,
orgarnmassage osv. Create Your Website Erhvervsansvarsforsikring ZCT har som nogle af de første i landet
tegnet en forsikring til vore medlemmer som dækker ved udøvelse af flere alternative. Ydelser
Bindevævsmassage, øreakupunktur, orgarnmassage osv. Anemoneklinikken/ Lone Egebjerg Orkholm. Søg
på sygdom eller symptom og find den rette healer. X X Om Kroppsresonans Välkommen till
KroppsResonans. Book tid Ring for bestilling. Et indeks og en liste over alternative behandlere i Danmark.
This site was created with the {Wix} website builder. Mitt namn är Kenth Johansson och jag är

kroppsterapeut på KroppsResonans. It's easy & free. Book tid Ring for bestilling. Åbningstider Efter aftale.
Book tid Ring for bestilling. Jag är en glad och. Åbningstider Efter aftale Ahlstrands Praktik är ett företag i
Karlstad, Värmland, som arbetar med hypnoterapi, kognitiva stödsamtal samt kiropraktik/massage,
ledmanipulation.
It's easy & free. Jag är en glad och. This site was created with the {Wix} website builder. Create Your
Website Erhvervsansvarsforsikring ZCT har som nogle af de første i landet tegnet en forsikring til vore
medlemmer som dækker ved udøvelse af flere alternative. Et indeks og en liste over alternative behandlere i
Danmark.

