Veranderen: het kan zomaar!

Voor jezelf

zorgen of
juist niet?

Er komen in mijn praktijk mensen met een diversiteit aan gezondheidsproblemen.
Kenmerkend voor veel van deze cliënten is dat ze veelal lief en zorgzaam zijn voor de
mensen in hun omgeving. Hier is natuurlijk niets mis mee. Maar vaak ontstaat vroeg of
laat chronische vermoeidheid, of er komen gezondheidsproblemen.
Grenzen aangeven, keuzes maken en hulp vragen is door jarenlange overtuigingen moeilijk.
Ook de omgeving reageert op verandering in
gedrag niet altijd positief.
Overtuigingen rond wanneer we lief gevonden
worden en wat gezond voor ons is, worden al
vroeg in het leven op ons overgedragen. ‘Melk is
goed voor elk.’ ‘In een appel zit suiker, dus zullen
alle suikers wel goed voor ons zijn.’ ‘Brood kan
toch voor niemand slecht zijn.’
Mijn therapeutische opleiding heeft mij geleerd

en doen ervaren dat gezondheidsproblemen
wel opgelost kunnen worden door een passende en bewuste keuzes te maken op het gebied
van onder andere voeding, werk, relaties en
beweging. Ook medicatie wordt dan vaak overbodig. Als therapeut heeft het ook mezelf veel
gebracht ten aanzien van vitaliteit en geluk.

Bij Care-for gezondheid krijg je:
- aandacht in een persoons- en persoonlijkheidsgerichte aanpak
- visie: gezond worden is de weg
ernaartoe positief bewandelen
- uitleg over de oorzaak en de achter
gronden van jouw klacht
- inzicht over de duur van de behandeling
en de bereikbare doelen
- adviezen over hoe je zelf een positieve
bijdrage kunt leveren op weg
naar herstel
Een vergoeding door
de zorgverzekeraar is
veelal mogelijk.
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Ban ziekte uit je lijf en ga voor kwaliteit van je eigen leven

Wat natuurgeneeskunde
voor jou kan doen
Vaak hoor je mensen zeggen: ‘Ik voel me
niet lekker, maar niet ziek genoeg om in
bed te liggen’. Van die vage klachten waar
men in het reguliere circuit niets mee
kan, maar die wel chronisch gaan worden
wanneer men er niets mee doet.
De natuurgeneeskunde is geworteld in de
oudste vormen van geneeskunde, in een tijd
dat de mens leefde volgens het ritme van de
natuur en er aandacht was voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Hippocrates
wordt beschouwd als de grondlegger van onze
moderne wetenschappelijke geneeskunde.
Ook legde Hippocrates de basis voor de ‘humorale geneeskunde’. Humores zijn de lichaamsvochten. Wanneer die verstoord zijn, kunnen
toxinen (zuurresten en afvalstoffen) achterblijven in het weefselvocht en in de cellen.

Tegenwoordig weten we dat cellen geladen zijn
met elektrische energie en voortdurend stroomstootjes en fotonen afgeven. Door de vervuiling
wordt dit stromingsproces geblokkeerd.
Zo ontstaan chronische ziekten.
Voor gezondheid is een evenwichtige samenstelling van deze lichaamsvochten noodzakelijk.
Behandelmethoden waren erop gericht dit
evenwicht te herstellen. Reinigen, ontslakken,
juiste voeding, bewegen in de buitenlucht,
trilling, drukpunten, de huid ‘schrapen’, meditatie
en bewustwording werden onmisbaar geacht bij
de behandeling van zieken. Alle deze behandel-

methoden bewijzen nog steeds hun waarde.
De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat
genezing alleen mogelijk is wanneer de patiënt
zelf inzicht heeft in de oorzaak van de klachten,
zodat de patiënt een actieve rol kan spelen in
het wegnemen van de oorzaken. Verschillende
therapievormen kunnen dan worden ingezet,
zoals voetreflexzonetherapie, guasha-therapie
(schrapen), bio-resonantietherapie, manuele therapie, onderzoek naar onder andere
intoleranties en darmtherapie,
en n
 atuurlijk ontbreekt een
luisterend oor niet.
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