Prijslijst kleur- licht behandelingen 2022
alle prijzen zijn incl. BTW

Losse sessies:

Helderheidssessie 90 tot 105 min. In deze sessie krijg je helderheid over de oorzaak van
je klachten. Aan het einde weet je precies waar je aan moet werken om door je
patronen heen te breken en krijg je een behandeladvies. Dat kan bij mij zijn, of bij een
collega die beter aansluit. Deze sessie kan online of in de praktijk plaatsvinden € 147,00
Intake volwassene. 75 min. We onderzoeken actief je hulpvraag. Je krijgt een persoonlijk
behandelplan en een behandeling met de PhotonWave. Je krijg tips die je direct kan
toepassen.
€ 125,00
Opvolgsessie. 60 minuten.

€ 75,00

Opvolgsessie. 90 minuten.

€ 125,00

Intake kind. 45 tot 60 minuten. Via een formulier vraag ik de ouder/verzorger om vooraf
vragen te beantwoorden. De sessie met het kind erbij beslaat een PhotonWave sessie en
afhankelijk van de leeftijd gerichtere vragen over de klacht. Je krijgt een behandeladvies
en tips om thuis in te zetten.
€ 75,00
Opvolgsessie kind. 45 minuten.

€

55,00

Opvolgsessie PhotonWave 30 minuten

€

37,50

Pakket:
Pakket 6 sessies 60 minuten: 10% korting

€ 405,00

Pakket 10 sessies 60 minuten: 1 behandeling gratis

€ 675,00

Pakket 6 sessies 90 minuten: 10% korting

€ 607,50

Pakket 10 sessies 90 minuten:

€ 1125,00

Re-integratie traject: Doorbraak naar succesvolle gezondheid en welbevinden,
6 maanden programma.
€ 1997,00

Bijscholingen en opleiding*:
Level 1: ontwikkel je zintuigen, zelfzorg en bekrachtiging met kleur

€ 697,00

Level 2: Evolvueer! In je kracht door kleur

€ 897,00

Level 3: Donker-licht: schijnt licht op je schaduw WEEKEND

€ 597,00

Level 3: Chakra’s: schijn licht op je chakra’s

€ 897,00

Level 3: Been Chakra’s: schijn licht op je lichaam en gezondheid, maak contact met je
innerlijke godin RETRAITE
€ 997,00
Level 3: Arm Chakra’s: schijn licht op je relaties en creaties, onderzoek hoe je kan
bijdragen
€ 897,00
Volledige opleiding Healing Life Design: 18 maanden

€ 4997,00

* De lessen worden zoveel mogelijk online gegeven, afhankelijk van de maatregelen
vullen de lessen aan met trainingen op locatie.
Er zijn drie mogelijke leslocaties: Kleurgevoel in Eindhoven, Lotusstudio in Eindhoven en
conferentiecentrum Samaya in Werkhoven.
Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijsstellingen. Wij zijn niet aangesloten bij de
zorgverzekeringen. De trajecten kan je via supervisie of als opleidingskosten opgeven bij je inkomsten
belasting.
Als alternatief therapeut stellen wij geen diagnose, noch suggereren wij dat alternatieve therapie de
reguliere zorg vervangt.

