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Het in werkrng zetten van een zelfgenezend proces

Ron Groot is naast hbo-natuurgeneeskundig therapeut ook personal-, team- en conflictcoach. Daarbij

heeft hij een Master in Organisatie Coaching. Klachten en ziektes worden bij hem hollstisch bekeken,

namelijk; mentaal, energetisch, emotioneel en Íysiek. De therapieen die Ron gebruikt om het

zellgenezend proces in werking te zetten ziln'. paranormale therapie, mindfulness, coaching en

energetische therapie.

on Groot gaat samen met de cliënt op zoek uaat'dc oorzarak

varl een gedlag of gevoel die beptraldc klachten of ziektes

. veroorzaken. Mensen hebben een inrmuunsysteem die aile

ziektcn oplossen cn of genczcu. Door gedrag, een bepaald gevoel

en stÍess lvordt hct iumuttnsysteem veLstoord, lvaardoor het niet

allcs meel zeli oplost of gcncest. Wannecr het systecrn niet a1les

oplost, ontstaan cl klachten of ziektes. Cedragiugen waardooL

ziektcs of een bcpaarld gevoe'l kunnen ontstaan zijn biivoorbeeld
"Bcrr ik rvel gocd geuoeg?" of "Mag ik cl rvel zijrt?".Dit gedlag

en gevoel creëelcu bijvoorbceld perfectionisrne of controledrang.
Ecn dergelijk gedrag geeft stress en dus klachten. Door het vindcu
van de oolzaak van eelr gcdrag kLijg jc cen andere pcrceptie van
jczclf, lr,aardool een zeligcnezend ploccs in lverking'tvordt gezct.

Het zoeken naar dc'oorzaak vau klachten en clf zicktes gebeurt in
hct intake gcsplek dat 1,5 uur dttult. In het gesprck rvordt gc-

vraagd naar de zrvangcrschap van jczeif, de geboorte, levensge-

schiedenis, plaats in het gezin etr zicktelevensgeschieder-ris. Tevcns

rvordt er ge',,raagd 1.roe boos of teleurgesteld je bcnt en of je stless

crvaaLt. Al tijdens het gcsprek ontstaat een ber,t'ustr^'lording cn in-
zicht, l,aaldoor cliënten een zelfgcuezend proccs in r.r'elking
zetten. Als paranormaal therapeut voelt Rotr van te voren in en

schrijft een A-4tje rnet zijn bevindirrgen. Vaak is dat, naast de

hulpvraag van de cliënt, een leidraad voor het intakegesplek.

Na het irrtake gesplck r,r,ordt in overleg ccn bel-ran<1clp1ar-r

samengesteld die in c-lc drie velvolgsessies van eelt Ltul' lvorden
r-ritgevoerd. In de vervolgsessies coacht Ron, kijkt hij r-raal dc ziel,

mediteelt hij met cliëuten, past mindfulness toe, rnagnetisccrt, laat

chakla's goed functioneretr, voelt in, rnaakt cuergetisch schoon,

geeft aalde en rustgevende enelgie mee, haalt spartningen weg,

maakt auralager-r schoon of vclr'vijdert ongeu'enste encrgiekoor-
derr. Daalbij laat hij cliënten thuis opdrachten tnakc'n om bervust-

rvoldirrg te vergroteu. Een ander gedrag geeft een nieuw en

gezonder leven.

Hct energetisch schoontnakcn var-r huizen cu gebottwcn
Er zijn verschi'llcnde redetrcu lvaardool de energic in een wootr-

en of n'erkomgeving verstoord kan raken. Aardstralen, n'atcr-

aders en ongcwenste errtitciten zijn in veel geva'llcn de glotc
negatieve stoorvelden in r'voon- en werkomgeving. Deze energc-

tische stoolzenders zijn vaak de redencn dat op langere telmijn

fysieke a1s psychische klachtcn or1tstaa11. Ook in cen dierenvclblijf
zoals een stal of l-rok zljn dezc stoorzenders oorzaak van nict te
velklaren ziektcn of gedrag. Door je I'ruis schoon te maken vau
deze aardstralerr, r'r'aterstt'alcu eu of ongervcnste entiteiten kun je

enelgetisch ongestoold levcn r,r,aardool je jc beter gaat voclen. Je

krijgt het gcvoel dat je mccr'lucht kunt inader-uen in je eigcn huis
in een ontspauneude sfeer.

Voor rnanagcls, topmanagcrs, topspottet's eu ondetnenrcrs. Op

weg naar cen charisrnatische en krachtigc persoonlijkhcicl! Door'

belvustcl rnet jezelf om te gaan lvord jc t-treer gezien ctr gehoord

door anderen. Doeler-r lt,olden betel bcreikbaar.

PNAW (Praktijk Natuurgcneesr,r'ijzerr At'nsterdam West) is geves-

tigd op de Saskia van Uiilenburgkade 136, 1058GA tc Amsterdatr.
Voor mcel inforrnatic en het makeu van een afsplaak, zie

www.pnawnl. De bchandelir-rgcr-r van PNAW lr'ordeu vergoed

door de zorgverzekeraaÍs. <
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