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DIENSTEN EN TARIEVEN TZOLKIN MASSAGE   PER 01-03-2018  

        

Behandeling Omschrijving Tijdsduur gem. 
Tarief  

incl. btw 
        

 

    Excl. Reiskosten:      

  
  

  
  

€ 0,35 per km vanaf 
Purmerend 

Intake gesprek 

Voorafgaand de gehele 13-Tonen Energetische massage is een 
intakegesprek noodzakelijk. Dit gesprek is nodig om voor u de 
juiste behandeling te bepalen. Daarna kunt u vrijblijvend 
besluiten voor een vervolgbehandeling. 

1 uur € 45,00 

Gehele 13-Tonen Energetische massage  

De 13-tonen Tzolkin massage wordt na een zorgvuldig intake 
gesprek gedaan op een stoel of tafel en heeft betrekking op de 
13 belangrijkste lichaamsgewrichten (de 'tonen'). Tijdens de 
massage worden voor uw belangrijke gewrichten en drukpunten 
behandeld en wordt er zo fysiek maar ook emotioneel en 
mentaal evenwicht gekregen, waarna u zich minder vermoeid of 
stressvol zult voelen. Deze massage is anders dan reguliere 
vormen en is gebaseerd op de energetische kalender van de 
Maya's. 

1 uur € 65,00 

Deel behandeling 13-Tonen Energetische 
Massage bijv. rug/heupen   

De deel behandeling 13-tonen massage wordt na een zorgvuldig 
intake gesprek gedaan op een stoel of tafel en heeft betrekking 
op de 13 belangrijkste lichaamsgewrichten (de 'tonen'). Tijdens 
de massage worden de gekozen gewrichten en drukpunten 
behandeld en wordt er zo fysiek maar ook emotioneel en 
mentaal evenwicht gekregen, waarna u zich minder vermoeid of 
stressvol zult voelen. Deze massage is anders dan reguliere 
vormen en is gebaseerd op de energetische kalender van de 
Maya's. 

30 min. €20 - €35 

Reiki  

U wordt op een behandeltafel behandeld en draagt makkelijk 
zittende kleding. De behandelaar houdt zijn handen enige 
centimeters boven het lichaam. Deze techniek beïnvloedt uw 
energiebalans, waarna u zich heerlijk ontspannen voelt. 

30 min. € 35,00 

Meridiaan behandeling 

Er wordt gebruik gemaakt van de Tzolkin, maar ook van andere 
technieken, zoals de Chinese en de Japanse. Meridianen staan 
voor de aders van de zogeheten levensenergie 'Ki', grondslag 
van de oude oosterse geneeskunst. Door stimulatie van de Ki 
worden energieblokkades weggenomen; evenwicht van geest en 
lichaam. 

15 min. € 20,00 

Kerngesprek/coaching (inclusief intake) 

Als u zich vermoeid voelt, negatieve stress ervaart, kunt u veel 
baat hebben van een sessie (gemiddeld 5) kerngesprekken. Deze 
bijzondere coaching duurt gemiddeld 1,5 uur per 3 weken. 
Gesprekken kunnen binnen of buiten tijdens een wandeling 
plaatsvinden en gaan over verschillende levensterreinen en 
methoden en technieken om problemen te kunnen aanpakken, 
zoals angsten en stress te overwinnen. 

1 uur – 1,5 uur €75 - €110 

 


