
Become
your best
version
in a

relaxed
way

Tarieven

Ayurveda  natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskundig  Consu l t

Menta le  MunayQi  Counse l ing
           €99 ,00

Ayurveda  l i chaamsmassage
    

Ooste r se  St ress  F ix  therap ie    
( inc l .  deep  t i s sue ,  sh ia t su ,  voet re f lex )

 €79 ,00

Ayurveda  Specia ls

Marma  drukpunt  therap ie                   
(L ichaamsmassage  inc l .  drukpunten )                                 

Sh i rodhara  to taa l  
(Achterkant  rug ,  benen ,  hoofdbeh . )

                             €99 ,00

Luxomed  in f ra rood  acupunctuur  
(Ant i - s t ress ,  hoofdp i jn ,  s lecht  s lapen )

Voet re f lexo log ie  of  dee lmassage
                                    €49 ,50

06  508  69  750

Heal ing

Medic i jnwie l  consu l t       €79 ,00

www .MunayQi .nl



RESET-YOUR MIND & SOUL

V.A. €7589 TOTAAL TRAJECT

MunayQi Stress Transformatie is

een proces, waar lichaams-

gerichte therapie en counseling

onlosmakelijk met elkaar

verbonden zijn.

Mijn passie is mentale en fysieke

stress bij jou te verlichten. In een

6 mnden RESET- of 12 mnden

TRANSFORM programma geef ik

je graag inzichten hoe je op

spiritueel eenvoudige wijze weer

een glimlach in de spiegel ziet. 

 NATUURGENEESKUNDE

€792,00 4 SESSIES OP MAAT

Ons gesprek begint met het in

kaart brengen van jouw hulpvraag.

Wat zijn je fysieke en/of mentale

klachten? De biotensor kan een

test hulp-middel zijn tijdens

natuurgeneeskundige intake. Bij

MunayQi leer je aanvoelen wat het

beste voor jou is. Voor persoonlijke

groei en heling spreken we in

3 maanden 4 x 2 uur af, incl. op

maat stress-fix behandelingen en

coaching.

STRESS COUNSELING

€1039,50 SESSIE VAN 7

Wat wil je anders? Hoe ziet jouw

doel eruit? En wat hoor je dan

anderen zeggen in je omgeving?

Hoe voel je je van binnen en wat

straal jij dan uit naar buiten? 

Stress transformatie vind plaats als

de innerlijke oorzaak van klachten

wordt aangepakt. Bewezen

methoden zijn: Psych-K, body

mind release en MatrixMethode

De focus ligt op loslaten ballast en

terughalen positieve gevoelens

om zelfstandig te kunnen staan.


