
Alcoholverslaving, roken
of snoepen gestopt in
25 minuten
Waarin onderscheidt zich Uw ontwenningsmethode?
Barry Wentzel, directeur van het AOT ( Algehele Ontwennings Therapie)
Instituut: “Deze natuurlijke methode stopt allerlei verslavingen en ook
gewoontes zoals haren trekken en nagels bijten. Het slagingspercentage
is bijzonder hoog, een jaar na de behandeling gemeten.“

Na een kort introductiegesprek wordt in een individuele en aangename behandeling je lichamelijke en
geestelijke verslaving in 25 minuten energetisch stopgezet, zonder medicijnen, naalden, laser, appara-
ten, hypnose, training, dieet of huiswerk. Ook worden de energiesystemen van verschillende organen
gereinigd en gereset. Emotioneel en mentaal wordt een herstel bewerkt dat de ontwenning bevordert
en ondersteunt. Vergelijk het maar met een reparatie in een garage. Je hoeft er niet in te geloven. Als
het maar werkt.

Is deze methode nieuw?
Barry heeft zich na het behalen van zijn doctoraal examen meer dan 25 jaar verdiept in communicatie,
gezondheid, bio-energie en ontwenning. Hij heeft de behandelmethode vier jaar geleden naar Nederland
gebracht. Ze is al 27 jaar zeer succesvol in Israël (en 20 jaar in Duitsland), is daar erg bekend en wordt
ook daar door artsen aanbevolen.

Waar worden behandelingen gegeven? Ook voor bedrijven?
“In Voorschoten, Maarssen, Breda, het Gooi en Goes. Er zijn in Nederland twee behandelaars. Zij
behandelen ook in bedrijven. Die hebben er flink financieel voordeel bij wanneer werknemers en
werkneemsters gezond en aan het werk zijn.“

Is één behandeling voldoende?
“Eén behandeling is meestal voldoende. We bellen nog een aantal keren om te weten hoe het met
je gaat en je indien nodig te ondersteunen. Heb je een alcohol- of cannabisprobleem dan word je
individueel ontvangen en krijg je één of meer nabehandelingen om terugval te voorkomen.
Minderen met alcohol is mogelijk. Het blijkt bij de AOT methode - maar niet voor iedereen -
te kunnen. Je hebt een jaar lang recht op gratis advies en - eventueel telefonisch - ondersteuning, en
als je er om vraagt versterkende of nieuwe behandelingen. Ook dat werkt mee aan je succes.“

Bel nu of kijk voor meer informatie, referenties en tv interviews op de website!
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