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Russische acupunctuurarts
Vladimir Dmitriev is in Sint Petersburg als arts opgeleid. Daarna heeft hij
zich gespecialiseerd als acupunctuurarts. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring
opgedaan in acupunctuur. Hij werkt behalve in Nederland, ook in Duitsland
waar hij onderzoek doet op het gebied van diagnostiek en therapie.
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Waarom de term cosmisch
Omdat het gezicht van de mens van alle lichaamsdelen
het meest directe contact heeft met de omringende wereld.
Het zicht in de ogen kan alles binnen het gezichtsveld
bereiken, zelfs de zon, de maan en de sterren. De oren zijn
in staat om het verre gerommel van de donder te horen,
het geritsel van vallende bladeren en de muziek van de
oceaan. De neus heeft het vermogen nuances te onderscheiden in de
geur van stuifmeel of verfijnde parfums. De mond ervaart de smaak van
voedsel, van lucht, water of van een ander mens.
Ons mentale, geestelijke, energetische en fysieke wezen
komt tot uitdrukking in ons gezicht.
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Stralende schoonheid

Terug in de tijd

De behandeling

Cosm(et)ische acupunctuur is een speciale toepassing van de
klassieke Chinese geneeskunde. De behandeling richt zich op het
ontsluieren van de eigen schoonheid die verborgen ligt onder de
sporen van gebeurtenissen in het leven.

In het gezicht en hals zijn veel acupunctuurpunten die invloed hebben
op psychosomatische klachten en de energiebalans.

Cosm(et)ische acupunctuur is een transformatie proces en
daarom adviseren wij 12 keer een sessie te doen.

Door het plaatsen van naalden verdwijnt laagje voor laagje het masker
dat de stralende schoonheid bedekt, waardoor een verjongings-effect
bereikt wordt.

Bij de eerste behandeling neem je een goede kopie mee van de
meest stralende portretfoto die je van jezelf bezit.

Schoonheid wordt vaak verbonden met bepaalde uiterlijke vormen:
jong zijn en een rimpelloos gelaat. Ook al zeggen we vaak: ‘ware
schoonheid zit van binnen’. Maar we tellen onze rimpels en daarmee
vellen we een oordeel over onszelf en anderen.

De gezichtsuitdrukking wordt ontspannen en het energieniveau gaat
omhoog, waardoor verouderings-verschijnselen verdwijnen.

Schoonheid zit echter noch aan onze buitenkant noch van binnen.
Schoonheid straalt door ons heen van binnen naar buiten en is sterk
verbonden met de vibratie van ons fijn stoffelijke lichaam en onze
zielekwaliteit. Dit zijn bij uitstek de gebieden waarop cosm(et)ische
acupunctuur invloed uitoefent.

De hormoonhuishouding komt in balans, menstruatie- en
overgangsklachten verminderen of verdwijnen.

De sporen van verdriet, wanhoop en ziekte vormen gedurende het
leven laagje voor laagje een masker. Blokkades in de levensenergie
hebben invloed op de gezichtsspieren die onze mimiek, dus onze
uitdrukking bepalen.

De stemming verbetert en het zicht op de eigen mogelijkheden en
toekomstvisie verruimt zich, doordat oude vastzittende blokkades
worden opgeheven.

Dit masker staat tussen ons en de wereld in.
Het is wat gezien wordt, maar wat ook ons zicht op de wereld bepaalt,
waardoor onze nieuwe ervaringen negatief gekleurd worden.
Cosm(et)ische acupunctuur laat de eigen stralende schoonheid weer
ontwaken door laagje voor laagje dit masker te laten verdwijnen.
Hiervoor is een serie van behandelingen nodig.

De behandeling richt zich niet alleen op de uiterlijke
verschijnselen van veroudering, maar op het algemeen welzijn
en vitaliteit.

De kosten per behandeling zijn € 60,-.
Er is een effect op de algemene gezondheidstoestand en zintuigen gaan
beter werken.

De huid verjongt zich, is beter doorbloed, wordt steviger en rimpels
vervagen. Een duidelijk verjongingseffect kan worden bereikt.

