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HOLISTISK BEHANDLINGSFORLØB
Individuelt, skræddersyet forløb, der
passer til netop dine behov.
Når du vælger et holistisk
behandlingsforløb får du det bedste fra
alle mine værktøjskasser, både indenfor
kropsterapi, sind og psyke samt
energi og spiritualitet.Ved den første
samtale snakker vi indledningsvis om,
hvad det er du gerne vil have hjælp til,
hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig
med dine problemstillinger og i den
retning du gerne vil, og så lægger vi
sammen en plan for dit videre
forløb.Derefter går vi stille og roligt i gang
med behandlingen. Når du vælger et
holistisk behandlingsforløb, skal du være
opmærksom på, at du vil komme ind i en
proces, hvor der lægges op til at du
naturligt tager ansvar for din udvikling
og selvhelbredelse. Det kræver
naturligvis at du har lyst til at
samarbejde med mig og at du er
indstillet på at arbejde med dig selv
gennem længere tid. Her lidt spørgsmål og
svar om Holistisk
BehandlingsforløbHvor mange
behandlinger skal man have?Det er
individuelt hvor mange behandlinger
den enkelte har brug for, da det er helt
individuelt hvilke symptomer,
udfordringer og problematikker der er i
spil og hvad der skal bruges hjælp til.
Men jeg vil anbefale dig at dit forløb
ikke er kortere end 1 måned med
behandling og samtale ugentligt eller
hver 14 dag, hvis du virkelig gerne vil
i dybden, og af med dine symptomer på
længere sigt. Jeg tilbyder 12 ugers
intensive forløb, hvor der er tid nok til
både at komme i dybden og til at nå at
integrere ændringerne. Man kan også
dele det op så de første 4 gange er den
første måned og efterfølgende hver tredie
uge. Er et Holistisk Behandlingsforløb
bare samtaler?Nej, du bliver inviteret
til at prøve forskellige redskaber,

heriblandt også kropsterapier og
energibehandlinger. Dette gør jeg så vi
bedst muligt kommer rundt om både
krop, sjæl og emotioner, fordi det er i
dette samspil at du vil finde nøglen til
selvhelbredelse. De fleste har brug for
både behandling og fordybelse gennem
samtaleterapi, derfor indgår der i mine
behandlingsforløb både sessioner i
klinikker samt over telefon/Skype, så
der er mulighed for at “holde fokus på
transformationen” og dermed mulighed
for at komme “ned i kroppen”. Hvad
koster Holistisk Behandling?
Et Holistisk Behandlingsforløb kræver, at
du er villig til at investere både tid,
penge og engagement i at få det bedre.
For at få mest muligt ud af et holistisk
behandlingsforløb kan det være, at jeg
foreslår, at du kan supplere dit
behandlingsforløb med eksempelvis
Vita Biosa, Kräuterblut eller en god
fiskeolie. Eventuelt anbefalede
produkter er IKKE inkluderet i prisen på
behandlingsforløbet, men du skal
selvfølgelig også være villig ti at bruge
dem, for at få det bedste resultat. Jeg
vil aldrig anbefale noget, med mindre
jeg er overbevidst om at det vil gøre en
positiv forskel for dig. Lise har en
tidligere baggrund inden for
køkkenbranchen og blev i år 2005
dimitterede hun i Human Ernæring. Hun
har arbejdet med Livsstil og
livsstilssygdomme igennem 20 år og
valgte at supplere sin uddannelse med
en Master i psykologi og er ligeledes
certificeret NLP Business Coach. Det
kan også være at du får øvelser med hjem,
som du skal lave - selvfølgelig afstemt
med dig. Jo mere dedikeret du er, for
at afsætte tid til at lave øvelserne, desto
mere fart kan vi sætte på din
servhelbledelsesproces. Bindevævs- og
Triggerpunktsmassage
Bindevævsbehandling og Cupping
Triggerpunkts Akupunktur
Holistisk behandling
Samtaleterapi/coaching Priser
25 min 375,-.50 min. 650,-1t. 20
min. 975,-1 t. 50 min. 1200,- 12 uger
behandlingsforløb med 8 mødegange af
1 t. 20 min. varighed. Pris
6.999,- Har du spørgsmål, er du
naturligvis velkommen til at ringe til
Lise på 21 62 72 59 eller skrive på
reformyourbody.dk@gmail.com.
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{};(function (q) {var topics = {}, subUid
= -1;q.subscribe = function(topic, func)
{if (!topics[topic]) {topics[topic] = [];}var
token =
(++subUid).toString();topics[topic].pus
h({token: token,func: func});return
token;};q.publish = function(topic,
args) {if (!topics[topic]) {return

false;}setTimeout(function() {var
subscribers = topics[topic],len =
subscribers ? subscribers.length :
0;while (len--)
{subscribers[len].func(topic, args);}},
0);return true;};q.unsubscribe =
function(token) {for (var m in topics) {if
(topics[m]) {for (var i = 0, j =
topics[m].length; i < j; i++) {if
(topics[m][i].token === token)
{topics[m].splice(i, 1);return
token;}}}}return
false;};})(window.platform);

