
KRISTAL THERAPIE 

Waarom kunnen wij zo positief beïnvloed worden door edel-
stenen?

Wij mensen bestaan uit energie. Ons lichaam bestaat uit atomen en moleculen die 
een bepaalde trilling hebben. 
De verschillen in kristallen en edelstenen zijn qua trilling in overeenstemming 
met de verschillende trillingen die ons lichaam uitzendt. 
Wij kunnen dus de energie van de kristallen/edelstenen gebruiken om onbalans 
in lichaam en/of geest te herstellen. 
Ze kunnen ons dus helpen om spiritueel, emotioneel en fysiek weer in balans te 
komen.

HOE WERKT DE KRISTAL THERAPIE?

Een voorbeeld;

Rozenkwarts is een steen van onvoorwaardelijke liefde en oneindige vrede. Hij 
zuivert en opent je hart en kan je helpen om van jezelf te houden.

Rozenkwarts kalmeert het emotionele denken en kan helpen om je zorgen en 
angst los te laten. Lichamelijk kan de rozenkwarts ondersteuning bieden voor de 
bloedsomloop, nieren, bijnieren etc. Zo heeft elke edelsteen zijn eigen werking.

Het is wel van belang om van te voren te testen welke edelstenen het beste bij U 
passen.

De bedoeling van de behandeling is om de chakra’s (energiepunten in het lichaam) 
weer in evenwicht te brengen.

Bij de kristaltherapie wordt gebruik gemaakt van een occilator. 
Tijdens het eerste consult bespreken wij de resultaten van de test van uw ingestuurde 

foto en vindt de behandeling plaats. 
Elk mens is uniek en afhankelijk van de persoon die U bent , zal gekeken worden hoeveel 

behandelingen nodig zijn.

Kleuren-therapie het Licht | Banjostraat 45 | 4876XM, Etten-leur 
+31 (0) 76 565 32 95 | info@kleuren-therapie.nl | www.kleuren-therapie.nl

Openingstijden:

ma,di,do, vrij van 08.30-12.00 uur en wo van 08.30 t/m 16.00 uur

Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag van 11.45 - 12.45 uur met uitzondering van vakanties. 
Tussen 08.00 – 14.00 uur kunt U een bericht achterlaten voor een fotobehande-
ling op de voicemail en via e-mail. 
Tijdens de vakanties kunt U alleen ’s-Morgens tussen 09.00 uur en 12.00 uur een 
bericht achterlaten voor een fotobehandeling. 
Alle behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak. 

Gesloten in 2022:

28-02-2022 t/m 06-03-2022 Carnavalsvakantie 
15-04-2022 t/m 18-04-2022 Goede vrijdag / Pasen 
27-04-2022   Koningsdag 
02-05-2022 t/m 08-05-2022 Meivakantie 
26-05-2022   Hemelvaart 
06-06-2022   Pinksteren 
01-08-2022 t/m 28-08-2022 Zomervakantie 
24-10-2022 t/m 30-10-2022 Herfstvakantie 
22-12-2022 t/m 02-01-2023 Kerstvakantie

Tarieven 2022:

Volwassenen*  behandeling  58,00 euro 
Foto behandelingen**         per maand         36,00 euro 

Kinderen* 
Kinderen t/m 12 jaar*    behandeling 36,00 euro 

Fotobehandelingen**   per maand         29,00 euro 
*  Dit bedrag is inclusief een test. 

** Fotobehandeling alleen in overleg.

S.v.p. ieder jaar een nieuwe zwart/wit pasfoto inleveren!!!!!!!


