
 

 

 

  

Wat weten we eigenlijk over ons gebit, onze kaken en 
mond? Wat is de betekenis van kiespijn, afgebroken 
tanden, tandvlees problemen, etc. 
 
In deze workshop leer je anders te kijken naar je gebit 
en lichaam. Waarom werkt het zo en hoe kan ik daar 
zelf van leren, zaken oplossen en voorkomen? 
 

Je gaat je lichaam en gebit op een andere manier 
benaderen. Op een ontspannen manier gaan we de 
info delen en ervaren. Welke systemen in je lichaam 
zijn belangrijk voor e gebit? En hoe kun je zaken voor 
jezelf verbeteren? 
 
Er veranderen al zaken op het gebied van tanden en 
kiezen. Zo wordt er al meer gekeken naar de 
samenhang van tanden en kiezen en de rest van ons 

lichaam en letten beter op onze voeding, mineralen en 
vitamines. Wat kun jij nog meer doen?  
 
Deze workshop is voor iedereen die interesse heeft in 
zijn of haar gebit, gezondheid, voeding, geneeswijzen, 
(zelf)bewust-zijn en het totale plaatje van mens zijn. 
 

Zelfbalans 
www.zelfbalans.nl                  post@zelfbalans.nl  

Aanmelden voor de workshop uitsluitend via website(agenda) of email. 

Gezonde Tanden 

Betekenis, verbindingen, 
gezondheid, voeding, etc. 

Voor healers zijn ook specifieke workshops voor tanden en kiezen 
beschikbaar, Tanden Healer, zie meer op de website. 

http://www.zelfbalans.nl/
mailto:post@zelfbalans.nl


 

 

 

  

Onderwerpen: 
 

 We gaan veel informatie delen over veel zaken. 
 Je leert wat je kan doen in jouw leven voor je mond en 

gebit. 
 Je leert te luisteren naar de signalen van het gebit. 
 Je leert om te bepalen wat goed is voor jou en je gebit. 
 Bewust zijn van het gevoel en functie van tanden, kaken 

en mond. 
 Waar kun je op letten bij je voeding en supplementen. 
 We gaan in grote lijnen door de vele verbindingen van 

gebit met organen en andere lichaams onderdelen. 
 Leren bepalen en oefenen welke vitamines je nodig hebt 
 Informatie over vullingen. 
 Leer anders te kijken naar de functie en werking van 

tanden en kiezen. 
 Inzichten wat er allemaal gebeurt in de mond. 
 Wat is de functie van 32 tanden en kiezen? 
 Verbindingen met andere systemen. 
 Het bijzondere Calcium systeem. 
 Schonen van Amalgaam restanten in lichaam. 
 Hormoon systemen en klieren in en rondom dat gebied. 
 Testen op voeding en hormoon thema’s en healing 

downloads. 
 Info tandvlees. 
 Info wijsheids kiezen. 
 Hergroeien van tanden en kiezen 
 Onderkaak, TMJ, ademhaling en tong locatie in mond. 

 



 

 

 

 
 

 
In een gezellige ontspannen sfeer gaan we info delen en wordt je 
voorzichtig meegenomen naar mogelijkheden wat je voor jezelf, je 
mond en je leven kunt doen en/of veranderen. 
 
Deze dag brengt je meer dan een gemiddelde healing sessie! 
Vanuit je intenties wordt je energie geschoond en/of gebalanceerd. 
 

 

Zelfbalans 
www.zelfbalans.nl                  post@zelfbalans.nl  

Aanmelden voor de workshop uitsluitend via website(agenda) of email. 

Vooropleiding : Gezonde kijk op je leven  

Tijden  : van 09:30 tot 16:30 
Data   : Zie Agenda(klik hier) op website 

 
Kosten  : € 105,-- incl. BTW  

   : inclusief werk-manual, koffie/thee/water 
   : zelf lunch meenemen 
 

Aanmelding : via website, op agenda pagina tot 5 dagen vóór 
  aanvang workshop. 

 

Deelnemers : minimaal 6 deelnemers 
Locatie België : 'De Woesten'  Lariksdreef 5, Waardamme(Oostkamp) 

 

Investeer in je gezondheid voor een 
stralend, gezond en vitaal gebit. 

http://www.zelfbalans.nl/
mailto:post@zelfbalans.nl
http://www.zelfbalans.nl/Dutch/AgendaInt.aspx

