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Specialisme:

NEI-therapeute met extra aantekening
voor het behandelen van kinderen.
Reiki Master.
Ik werk ook op afstand.
Werk o.a. met de Lecher-antenne en Biotensor

Opmerkingen:

Ik ben Dimphy Clements,
In 1994 kwam ik voor het eerst in aanraking met Reiki. Na een voorlichtingsavond over wat Reiki
precies inhield was ik wel erg geïnteresseerd geraakt, daar er bij mij een lichamelijk probleem naar
boven werd gehaald wat ik alleen had in de laatste maanden van mijn zwangerschap. Mijn jongste
zoon was toen 10 jaar oud. Hier moest ik meer van weten !
Ik heb in 1994 vervolgens mijn eerste Reiki-inwijding ontvangen en nadien was het alsof ik in een
sneltrein ben gestapt die nog steeds door gaat. Na mijn tweede Reiki-inwijding kwam ik in aanraking
met Roy Martina (arts en grondlegger van Neuro Emotionele Integratie) die zijn eerste NEI-week
organiseerde. Deze NEI-week was een beleving op zich die in mijn geheugen gegrift staat. Ik had
mezelf geen mooier of beter cadeau kunnen geven. Ik heb me hierna gelijk ingeschreven om de
opleiding tot NEI-therapeute te gaan volgen met extra aantekening voor het behandelen van
kinderen.
Vervolgens heb ik ook bij Roy Martina de Integra A & B opleiding gedaan. Dit is meer fysiek gericht.
Daarna heb ik bij Ton van Gelder (arts oor-acupunctuur) energetische geneeskunde Sivas gevolgd.
Gevolgd door werken met de biotensor voor gevorderden, een testmethode voor het onderbewuste.
Daarna ben ik ingewijd als Reiki Master.
Ik werk ook met de Lecher-antenne.Deze is ontworpen door de Duitse natuurkundige R. Schneider.
De Lecher-antenne heeft veel gebruiksmogelijkheden in verschillende wetenschappelijke disciplines.
De diverse frequenties van het menselijke organisme en de daarbij behorende golflengtes zijn met
behulp van de Lecher-antenne te meten.
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Werkwijze met de kosmische symbolen in mijn praktijk
Aangezien ik al vele jaren in het bezit was van de verschillende series Symboolkaarten van Joke
kwamen ze eigenlijk nooit uit mijn test wanneer ik aan het werk was. Ik verbaasde me hier wel
regelmatig over de afgelopen jaren omdat ik zelf wel de energie van de kaarten kan voelen.
Aangezien Joke een tijdje terug in mijn gedachten kwam was ik nieuwsgierig of er nieuwe
Symboolkaarten op haar website stonden. Dit bleek inderdaad het geval te zijn en heb ik beide series
besteld over het Fysieke lichaam en de Intenties.
Nu de ongekleurde Symboolkaarten zijn toegevoegd, heeft dit een totale
verandering gegeven in mijn werkwijze. Nu komen als eerste de niet
ingekleurde ( dus de neutrale Symbool kaarten ) als eerste uit mijn test naar
boven en blijken regelmatig 6 of 7 verschillende Symboolkaarten actief te
zijn. Het is een vorm van een diagnose stellen van wat er speelt en waar er
aan gewerkt kan en mag worden. Het blijkt tevens dat er tijdens de
behandeling ook nog andere ingekleurde Symboolkaarten een bijdrage
kunnen leveren om de balans weer te herstellen. Het zijn dus zeker niet altijd
dezelfde Symboolkaarten die als eerste zijn getest maar dan in gekleurde
vorm.
Ik vind het bijzonder te vermelden dat ik door middel van de Symboolkaarten
een transformatie heb mogen doen op een conceptie van bijna 66 jaar
geleden waar er tijdens de conceptie informatie was opgepakt van een van
de ouders waar de persoon haar verdere leven moeite mee heeft gehad,
maar geen idee had waar dit vandaan kwam.
De informatie was om een Healing te laten plaats vinden op de conceptie,
omdat de informatie nogal belastend was bij het begin van een nieuw leven.
De Healing kon dus plaats vinden door in verbinding te zijn met de gekleurde
symboolkaart " Conceptie " en " Licht ". Ik mocht dus " Licht " naar de
conceptie sturen om het te helpen transformeren wat daar aan informatie
was opgepakt.

Ik wens iedereen de Kosmische Symboolkaarten toe om mee aan de slag te gaan omdat ze zeker
een hele goede bijdrage kunnen leveren in het werk van therapeuten.
Dimphy Clements

Uitleg afkortingen:
NEI : Neuro Emotionele Integratie
Integra : Integratie Natuurlijke Therapieën & Energetische Reflex Analyse
Sivas : Subtiele Interventie d.m.v. Vasculair Autonoom Signaal
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