Ervaringen
Wendy
Marianne heeft me heel goed van mijn nekklachten afgeholpen door kinesiologie, ook mijn zoontje zit weer lekker in zijn vel na enkele
behandelingen bij Marianne. Marianne is een prettige persoonlijkheid waar heel veel rust vanuit gaat. Bedankt!
Miranda
Ik zelf en mijn 2 kinderen zijn in behandeling geweest bij marianne. Mijn zoontje had al enkele jaren last van hooikoorts nadat Marianne
hem behandeld heeft is hij volledig hooikoorts vrij. Mijn dochtertje had moeite met haar zelfvertrouwen op school en dit uitte zich thuis
met problemen tussen haar en mij. Marianne heeft haar en mij hiervoor behandeld en het gaat sinds die tijd uitstekend tussen ons en haar
zelfvertouwen is enorm gegroeid! Zelf heb ik nekklachten gehad deze zijn ook verdwenen na een behandeling. Dus ik raad ieder die
lichamelijke of geestelijke klachten heeft eens bij Marianne te informeren en misschien kan zij u ook wel helpen zoals ze ons gezinnetje
heeft geholpen.
Gijsbert
Marianne heeft mij heel goed van mijn schouder- armklachten afgeholpen. Ik liep hier al maanden mee rond. In het begin had ik er weinig
vertrouwen in. Maar door de behandeling van Marianne ben ik van de pijn verlost. Ik kan het dan ook aan ieder aanraden. Bedankt
Marianne.
Margriet
Na een burn-out had ik nog veel verschillende klachten. Na 4 behandelingen vonden we dat ik zonder hulp verder kon. In die tijd waren
klachten aan knie, hart, bloedneus en gebrek aan energie verholpen. Ik ben er heel blij mee.
Rita
Bij mijn zoektocht naar Kinesiologie kwam ik bij Mariane terecht.Omdat we thuis in een moeilijke situatie zaten en we het risico op
zwaardere anti depressiva niet wilden (dokter)! Mijn man is 2keer en ik 1keer geweest.We zagen direct verbetering want de spanningen
waren weg.Een heel fijne ervaring en we zijn van plan om terug te gaan als nodig .Zeker weten!!!!Dank je MARIANNE
Jeanette
Ik voel me supergoed en heb geen buikklachten meer dankzij de kinesiologie. bedankt Marianne
Lucie
Marianne, bij deze wil je hartelijke bedanken voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Je was altijd bereid te helpen, bij jou in de praktijk,
maar ook via de mail. Met niet lang wachten kreeg ik meteen een antwoordt om mijn gedachten weer op de goede rit te plaatsen. Gelukkig
heb ik toen de keuze gemaakt voor jou praktijk. Het was een zoektocht om een goede praktijk te vinden of te wel het koren van het kaf
scheiden. Alternatief wil ik jou behandelmethodes niet noemen, ik denk eerder dat het goed zou zijn als de reguliere artsen hier meer
achterstonden. Gelukkig heb ik een arts die mij deze behandelmethode voorstelde. Ik heb er nu nog dagelijks profijt van. Nogmaals
bedankt en we houden zeker contact. Groetjes, Lucie
Coby en Peter
Onze dochter liep helemaal vast thuis en op school. Marianne heeft ons als ouders veel handvatten en nieuwe kracht gegeven om met de
problemen om te kunnen gaan. Onze dochter met eerst grote problematiek, zit nu heel lekker in haar vel en gaat weer met plezier naar
school. De sfeer thuis is ook weer als vanouds. Ze heeft zelfs goede punten op haar rapport door de extra ondersteuning van de bijles die
wel heel goed bij haar aansloot. Super bedankt.

