Haptotherapie laat je stilstaan bij jezelf

meer

Minder stress
en

energie?
Je probeert 10 ballen in de lucht te
houden, er wordt van alle kanten aan je
getrokken en je voelt je overbelast. Is er
nog tijd voor jezelf?
Herken je dat? Als haptotherapeut hoor ik
vaak ‘Ik moet voor iedereen zorgen’ of ‘Ik moet
sterk zijn; alles aankunnen’. Dan vraag je heel
veel van jezelf. Als er geen tijd meer is om te
ontspannen, te doen wat jij leuk vindt, raak je
overbelast. Dat kan leiden tot fysieke klachten:
pijnklachten, hoofdpijn, hyperventilatie, slapeloosheid. Het kan ook zijn dat je snel boos bent,
of verdrietig. Misschien trek je je wat meer terug
uit contacten. Kortom: je zit minder lekker in je
vel. Je wilt het anders, maar hoe bereik je dat?

Haptotherapie brengt je door gesprekken,
oefeningen en aanrakingen in contact met je
lichaam en gevoel. Hoe is het met jou? Wat wil
jij? Wat zijn jouw behoeftes? Waar voel je jouw
grenzen? Haptotherapie laat je voelen dat je er
mag zijn, met alles wat er speelt. En door beter
contact met je gevoelens, kun je ook andere
keuzes gaan maken. In de sessies kun je ervaren
hoe dat is en hoe anders je je dan voelt!
Je komt weer vitaler in het leven te staan,
ervaart minder stress.
Ben je benieuwd of haptotherapie ook iets voor
jou kan betekenen? Je bent welkom voor een
gratis kennismakingsgesprek. Beide behandellocaties zijn op loopafstand van het station en
bieden voldoende parkeergelegenheid.
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Behandelingen om fit en vitaal te kunnen zijn

Een APK voor
je lichaam
In het begin van het nieuwe jaar hebben de meesten van ons veel goede voornemens.
De extra kilo’s moeten er weer af en wij willen fit en vitaal het jaar in.
Veel mensen zien het belang van gezond eten
en bewegen in. Er wordt veel meer gesport,
omdat men graag lekker in zijn/haar vel wil
zitten en lichamelijk goed wil functioneren.
Helaas krijgen wij tijdens sporten vaak last van
pijntjes en klachten die ervoor zorgen dat wij
onze doelen niet halen. Ook blijkt het vaak
moeilijk om de goede voornemens vol te houden. Om fit en vitaal te kunnen functioneren,
is onze mentale instelling ook erg belangrijk.
Wij geven onze auto’s ieder jaar een APK om
te kijken of de motor nog goed functioneert,
maar wij vergeten ons lichaam regelmatig te
‘resetten’. Het is zinvol om ook bij onszelf regelmatig een ‘APK’ te laten uitvoeren om te kijken

of lichaam en geest in balans zijn, zodat het
lichaam optimaal kan functioneren. Cranio-sacraaltherapie is een manier om op verschillende
niveaus de balans te evalueren en indien nodig
te herstellen. Regelmatig behandel ik sporters
die het maximale uit zichzelf willen halen.
Zoals zij zelf aangeven, krijgen zij na de behandeling ‘meer lucht’ en energie, waardoor zij zich
een stuk vitaler voelen en vaak hun prestaties
kunnen verbeteren. Dit is natuurlijk niet alleen
voor sporters weggelegd: wij kunnen ons
allemaal fitter en vitaler voelen door een craniosacrale behandeling.
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