De overgang?

Vlieg op!

'Lisette, kun jij mij helpen? Ik ben helemaal
in de war. Ik voel me niet meer thuis in mijn
eigen lichaam en er is van alles aan de hand:
slecht slapen, wisselende stemmingen, vergeetachtigheid, zweetaanvallen… Ik weet
gewoon niet meer wat ik ermee moet!'
Net als bijvoorbeeld in de puberteit en de
zwangerschap gieren de hormonen opnieuw
door je lijf. De genoemde klachten zijn er
slechts een paar. Zo’n 80 procent van de
vrouwen in de overgang worstelt in deze
levensfase hiermee. Ze belemmeren het
dagelijks functioneren enorm, in een fase
waarin toch al zoveel verandert: mentaal,
emotioneel en lichamelijk. De overgang van de
vruchtbare naar de onvruchtbare periode heeft
een grote impact op het leven van de vrouw.
Het kan leiden tot onzekerheid, controleverlies,
verstoring van het zelfbeeld en
minder zelfvertrouwen.

Maar de overgang is voor een vrouw een
enorm belangrijk moment. Het kan het
moment zijn om nieuwe doelen te stellen.
Je begint aan de tweede helft van je leven.
Met nieuwe kansen en mogelijkheden die
voor je liggen, ruimte voor persoonlijke groei,
wijsheid en genieten van wat er is.
Oorzaak van de ongemakken is het hormoonsysteem, dat voortdurend zoekt naar balans.
En in de periode rondom de overgang
verandert er nogal wat in dat systeem.
Tijdens een reflexologiehandeling worden
de reflexzones van de hormoonklieren
gemasseerd en waar nodig met drukpunt
massage behandeld. Hierdoor wordt de balans
hersteld en zullen klachten verminderen of
zelfs verdwijnen.
Na een aantal behandelingen nam de dame van
hierboven afscheid met de woorden: 'Het voelt
of ik opnieuw geboren ben. Ik voelt alsof ik ben
gereset, door Liset.'
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Ouder worden is
best vernieuwend
Leo is bijna 65 als hij bij mij binnenstapt.
Een grote, rustige man met een vriendelijke
uitstraling, maar niet echt op zijn gemak.
Hij trekt wat met zijn schouders, zie ik.
'Wat kan ik voor je doen, Leo?'
Leo vertelt over zijn aanstaande verjaardag,
die hij graag in het bos met vrienden wil vieren.
Het voelt als een mijlpaal; een nieuwe fase in
zijn leven. Hij is ongetrouwd en heeft een rijke
kring van vrienden en vriendinnen, waar hij
veel mee deelt. Toch heeft hij al geruime tijd
spanning in zijn nek en schouders en merkt hij
dat het hem iets te zeggen heeft.
Ik stel voor een energetische schouderrugmassage te geven en open te staan voor
wat het lichaam wil tonen en vertellen.
Tijdens de massage vraag ik wat hij op een
bepaalde plek voelt en ervaart. Leo voelt druk,
alsof er iemand een zak stenen op legt.

De massage voelt verlossend en hij realiseert
zich dat hijzelf degene is die de zak stenen
steeds weer op zijn nek plaatst. En dat al zijn
hele leven lang…
Hij moet presteren, ook nu nog. Hij is gepensioneerd en lid van veel commissies, maar
toont graag aan anderen dat hij nog meetelt.
'Waarom doe jij zo je best?' vraag ik. Hij realiseert zich dat er diep in hem een kleine jongen
zit, die niet goed genoeg was in de ogen van
zijn vader. Hij moest zich bewijzen, keer op
keer, een leven lang.
Nu hoeft dat niet meer. Een verlossende huilbui
volgt en Leo beseft dat hij zichzelf een groot
cadeau geeft voor zijn 65ste verjaardag.
Hij hoeft zichzelf niet meer te bewijzen en zo
zijn best te doen. Leo is al goed zoals hij is…
- Frank van den Essenburg
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