In haptotherapie leerde ik mezelf kennen

Ik wist niet meer

wie ik was

Mijn leven draaide altijd om anderen. Eerst om mijn vader en mijn broers, later om mijn
echtgenoot en kinderen. Ik deed alles voor iedereen, zei altijd 'ja' als iemand iets van mij
wilde. Het ging lang goed, totdat ik d
 epressieve gevoelens kreeg en begon te piekeren.
Ik werd onzeker; was mezelf volledig kwijt. Wist ik nog wel wie ik was? In overleg met de
praktijkondersteuner van de huisarts ging ik naar een haptotherapeut. Zo kwam ik bij
Gerda terecht.
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en Haptotherapie
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Westdijk 28, 1704 AK Heerhugowaard
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Voor het eerst in mijn leven ging het echt om mij.
Dat was onwennig, maar ik vond het ook fijn.
In gesprekken, oefeningen en aanraking op de
behandeltafel leerde Gerda mij stilstaan bij wat ik
zelf voelde. Eerst was het alleen chaos.
Maar langzaam kon ik die ontwarren en
woorden geven aan wat er bij mij speelde.
Voor het eerst in hele lange tijd voelde ik wat
ikzelf nodig had om verder te gaan, en niet wat
een ander van mij nodig had.

Ik leerde grenzen voelen en 'nee' zeggen.
Nu kan ik pas echt genieten en merk ik dat ik
meer veerkracht heb als er iets naars gebeurt.
In haptotherapie kon ik echt 'aan den lijve'
ervaren hoe ik in het leven stond. Bij mij werkte
dat beter dan alleen praten. Ik kan iedereen
met een hulpvraag aanraden om eens naar de
haptotherapeut te gaan!

-Karin F.

Cranio-Sacraaltherapie bij spijsverteringsklachten

Jouw maag
weer in orde
Je maag-darmkanaal heeft een grote
invloed op je gezondheid. Zelfs hoofdpijn
kan een gevolg zijn van darmproblemen!
Als je darmen gezond zijn en goed werken,
is je weerstand groter. Maar als je te maken hebt met spijsverteringsproblemen,
kan het zijn dat er een blokkade is.
Cranio-Sacraaltherapie kan ervoor zorgen
dat je spijsvertering weer goed werkt.
Het Cranio-Sacraal Systeem bestaat uit de
hersenen, het ruggenmerg, het vlies daaromheen
en het hersenvocht dat daartussen vloeit. Dit systeem stuurt alle functies in het lichaam aan, dus
ook de spijsverteringsfuncties. Als het systeem
vrij kan functioneren, zal het tot ontspanning
komen en zullen je klachten verdwijnen.
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Bij Cranio-Sacraaltherapie gebruikt Okke
Tadema technieken waarbij het lichaam heel
zacht wordt aangeraakt, waardoor het lichaam
zich uitgenodigd voelt om te ontspannen.
Dit proces wordt versterkt doordat Okke daarbij
in gesprek gaat met de cliënt.
Het unieke van deze therapievorm is dat het
positieve invloed heeft op fysiek, emotioneel
en mentaal vlak. Het gaat dus om een
holistische benadering.
Cranio-Sacraaltherapie is ook prima in te zetten
bij andere klachten, zoals pijn in de nek, rug en
schouders, slaapproblemen, stress, burn-out,
depressie en angsten.
De behandelingen van Okke worden vergoed
door de meeste zorgverzekeraars uit het aanvullende pakket voor alternatieve geneeswijzen.
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