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Vermoeidheid te lijf met voetreflexologie
Laatst kwam er een mevrouw in mijn praktijk die erg
moe was. Tijdens het gesprek voorafgaande aan de
eerste massage bespraken we haar lichamelijke en
andere klachten. Ik ben haar gaan behandelen voor
deze klachten. De volgende dag belde ze me op en
vertelde ze me: ‘Voor het eerst sinds jaren heb ik de
hele nacht doorgeslapen en ben ik uitgerust wakker
geworden. Dat is jaren niet gebeurd!’

Oververmoeid of barstensvol energie
Ben je langdurig vermoeid, of heb je terugkerende vermoeidheid? Iedereen is wel eens vermoeid door hoge
werkdruk, te weinig slaap of na een flinke griep.
Na een week of twee is dat meestal weggetrokken.

Iedereen is wel eens moe. Zowel lichamelijke als geestelijke
inspanning zorgt ervoor dat je aan het eind van de dag geen
energie meer hebt. Een nachtje goed slapen is dan vaak voldoende om je weer fit te voelen. Wanneer je gedurende langere
tijd vermoeid bent en niet goed genoeg uitrust tijdens je slaap,
wordt goed functioneren lastig. Maar vermoeidheid kan ook een
bijverschijnsel zijn van ziekte.
Bij voetreflextherapie gaan we op zoek naar de oorzaak van de
vermoeidheid en gaan we deze behandelen. Door de voeten te
masseren, komt er veel ontspanning. Hiermee wordt het lichaam
ondersteund om meer in balans te komen, en dat geeft vermindering van klachten. De weerstand gaat omhoog en dat zorgt
ervoor dat het lichaam sneller kan herstellen van ziekte. Minder
klachten, ontspanning en balans in het lichaam zorgen voor een
betere en diepere slaap, waardoor vermoeidheid minder wordt of
zelfs verdwijnt.
Zo heb ik de mevrouw in het
voorbeeld hierboven goed kunnen
helpen. Ze geeft na een aantal
behandelingen aan niet alleen van
haar klachten af te zijn, maar ook
structureel beter te slapen, en ze
heeft meer energie. En daar doe
ik het voor: mensen helpen, zodat
ze weer zonder klachten verder
kunnen.
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Als vermoeidheid langer duurt of steeds terugkeert, kunnen er
dieper liggende oorzaken zijn, van zowel lichamelijke als geestelijke aard. Het is heel zinvol om naar beide te kijken, omdat lichaam
en geest elkaar beïnvloeden. Zo kun je lichamelijk vermoeid zijn
door een gebrek aan eiwitten, vitaminen of mineralen, door een
verkeerd eetpatroon of slechte opname door de darmen. Dat
kan je ook geestelijk uitputten. Het kan ook zo zijn dat je als kind
onvoldoende bent gesteund (gevoed), of dat je veel hebt meegemaakt, waardoor je leven moeilijk is te verteren. Vaak willen we dat
soort ervaringen vergeten, maar juist het wegdrukken van ervaringen en gevoelens kan voor langdurige vermoeidheid zorgen. Stel
je maar eens voor dat je een deel van jezelf in de kofferbak van
je auto stopt en dit deel steeds terugduwt als het eruit wil. Deze
strijd veroorzaakt een dubbel energieverlies. Bovendien gebruik je
de kwaliteiten van dat deel niet.
Als holistisch natuurgeneeskundige kan ik je helpen je kracht en
kwaliteiten te benutten en barstensvol energie te zijn. Ik gebruik
een bijzondere helende massage om de energie in je lichaam
weer te laten stromen in combinatie met Voice Dialogue. Dit is
een krachtige coachingmethode, waarmee je op een speelse
manier je kracht en kwaliteiten kunt aanspreken en gebruiken.
Daarnaast werk ik met edelsteentherapie. Doordat ik lichaam en
geest in mijn behandeling en begeleiding betrek, zijn mijn trajecten
kort en effectief. Drie tot vijf sessies hebben vaak al een gewenst
resultaat.
Wil je meer weten? Bekijk dan rustig mijn website, waar je uitgebreide informatie vindt over mijn werkwijze. Je kunt ook bellen of
je vraag mailen.
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