'Ik ben bang
in contacten'
In mijn praktijk ontmoet ik
vaak kinderen en volwassenen die bang zijn om
Tekst:
gevoelscontacten aan te
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gaan. Mensen met bindingsangst, verlatingsangst, angst om contacten te maken of om ze te onderhouden.
Ieder mens heeft affectieve bevestiging nodig,
een ander die je laat je voelen dat je er mag
zijn; dat je goed bent zoals je bent.
Deze bevestiging is belangrijk om basiszekerheid te ontwikkelen: een gevoel van vertrouwen en innerlijke veiligheid. Zo kunnen we

vitaal en veerkrachtig in het leven staan.
Als er in je vroege jeugd en/of later in je leven
te weinig bevestiging is geweest, ontwikkel
je een krampachtige manier om te overleven.
Je kunt bijvoorbeeld zó angstig worden, dat
je je terugtrekt, of jezelf juist overschreeuwt.
Oppervlakkig contact lukt misschien, vanuit
het verstand, maar gevoelscontact is lastig.
Nabijheid en intimiteit roepen veel angst op.
Grenzen aangeven is vaak moeilijk.

Reiki is een Japanse behandelmethode.
Het woord 'Reiki' betekent ‘universele
levensenergie’. Als Reiki Master ben ik een
'doorgeefluik' van deze universele levensenergie. Dit gaat door middel van handoplegging.
Je lichaam en geest krijgen door deze energie
voeding om zichzelf in balans te brengen.
Wat Reiki onder andere doet: het bevordert
het zelfgenezend vermogen, reinigt en ontgift,
herstelt de harmonie, ontspant en vitaliseert,
en geeft bewustwording. Reiki is geschikt voor
iedereen; voor jong en oud.
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Herken je hierin wat van jezelf?
Je bent van harte welkom voor een
gratis kennismakingsgesprek.
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Meer rust,
minder stress
Ken je dat?
Alles perfect willen
doen: je gezin, je werk,
je vriendinnen; alle
ballen in de lucht houden. Voor je het weet,
tekst:
verleg je (veelvuldig)
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je grenzen, stapelt de
stress zich op en uit zich dit in allerlei nare
klachten. Door middel van Reiki is het
mogelijk om weer in balans te komen.

Want hoe zal die ander reageren? En gebrek
aan diepere contacten kan ook eenzaam voelen.In haptotherapie kun je deze oude angst
op een veilige manier aangaan en je verleden
een plekje geven. Als haptotherapeut help ik
je basiszekerheid te ontwikkelen / verstevigen,
zodat je (weer) vertrouwen, innerlijke rust en
veiligheid kunt ervaren. We praten, doen oefeningen, en als je je veilig genoeg voelt, werken
we met aanraking. Bij een diagnose als 'hechtingsstoornis' of 'borderline' kan haptotherapie ook een krachtig werkende aanvulling zijn
op je al lopende therapie. Ik overleg dan wel
altijd eerst met je behandelaar.

Mensen behandelen door middel van het
samenwerken met de universele levensenergie
blijft me verrassen en verwonderen. Het is
zó bijzonder om bijvoorbeeld te horen dat de
behandeling de pijn heeft weggenomen,
de bijwerkingen van chemobehandelingen
hebben verlicht, bewustwording heeft gegeven
ten aanzien van grenzen stellen, en keuzes
maken in een te druk leven.
Mijn zoontje kan heel mooi vertellen wat Reiki
bij hem doet: 'Mama, het is soms zo druk in
mijn hoofd. Dan denk ik wel 5 dingen tegelijk.
Wanneer je Reiki geeft, word ik lekker rustig
en denk ik nog maar aan één ding, of aan
helemaal niets.'
Reiki vervangt niet de reguliere geneeskunde,
maar kan goed als aanvulling daarop dienen.
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