Sensitherapie
Emotionele gebeurtenissen kunnen bij onvoldoende verwerking onbewust worden
‘vastgezet’ in het lichaam en daardoor klachten veroorzaken waarvoor niet altijd een
medische verklaring te vinden valt.
Sensitherapie verlicht ‘vage’ en fysieke klachten, burn-out, gevoelens van onrust /
stress, (faal)angst, slaapproblemen e.d. Het wordt ook ingezet bij begeleiding van
(hoog)sensitieve personen, ADHD en Autisme spectrum stoornissen.
Sensitherapie is erop gericht om emotionele blokkades op te heffen door de mens in
zijn totaliteit te behandelen. Uitgangspunt is wat de energie van het lichaam aangeeft.
Dit wordt gemeten m.b.v. een biosensor. De meting wordt volgens een protocol
uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken, o.a.:
HOLISTIC PULSING
Dit is een zachte massagetechniek over de kleding. Het brengt blokkades aan het licht
en werkt ondersteunend in het proces.
DRUKPUNTMASSAGE
Met deze techniek kan het proces van heling snel op gang gebracht worden. Door
zachtjes te drukken op bepaalde plekken op de energiebanen (over de kleding)
wordt gewerkt aan de achterliggende emotionele thema's die voor de cliënt van
belang kunnen zijn.
E.F.T.(Emotional Freedom Techniek)
Deze techniek maakt gebruik van het door Dr. Callahan ontwikkelde systeem voor het
vrijmaken van emotionele lading. Het is een kloptechniek op de meridiaan-punten,
gericht op emotionele lading zoals angst, verdriet, trauma's e.d.
EDELSTEENTHERAPIE
Een edelsteenlegging op en rond het lichaam kan ondersteunend zijn bij verschillende
processen. De cliënt kiest zelf intuïtief de edelstenen uit, deze blijken altijd de werking te
hebben die op dat moment helend kunnen zijn. Er wordt ook uitgemeten of het van
belang is om een bepaalde edelsteen bij zich te gaan dragen.
ORTHOMOLECULAIR
Soms is het noodzakelijk om aansluitend op de behandeling een dieet te volgen. Ook
kan uit de behandeling naar voren komen dat het verstandig is om vitamines en/of
mineralen aan te vullen om een tekort te voorkomen.
(edelsteen)REMEDIES
Tussen de behandelingen door kan het nodig zijn om een remedie te gebruiken.
Dit versnelt het proces en geeft inzicht in het probleem. In deze periode werk je dus aan
je klacht en tegelijk ook aan het achterliggende thema van de klacht.
(Een remedie kost € 14,00 per flesje)

Sensitherapie is effectief bij kinderen en volwassenen
en in te zetten naast behandelingen en voorschriften van artsen.
Ruim 80% van de cliënten is na 3 behandelingen zo ver in balans,
dat een vervolgafspraak niet meer nodig is.

Sensitherapie kost € 48,00 per uur.
Gemiddeld duurt een 1e behandeling bij kinderen 1 uur, bij volwassenen 1½ tot 2 uur.
De behandelingen daarna worden steeds korter van duur.

Margriet de Jong

Beukenlaan 173

2665 DP Bleiswijk

06-24109288

