Acupunctuur

Wanneer InBalans?

Wat is acupunctuur?
Acupunctuur is een klassieke Chinese geneeswijze die je balans herstelt. Dit gebeurt door je
energiestromen weer in evenwicht te brengen.
Energie stroomt via meridianen (onzichtbare banen) naar alle organen zoals lever, hart, maag of
nieren.
Als u zich niet gezond voelt, is vaak uw energiestroom niet in balans.Hierbij is acupunctuur een
uitstekende aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Hoe gaat het in zijn werk?
Met acupunctuur kunnen energieën afgeremd of
juist gestimuleerd worden met naalden.
De naalden veroorzaken prikkels die via zenuwbanen naar het ruggenmerg gaan.
De hersenen vertalen deze prikkels vervolgens in
chemische stoffen die bijvoorbeeld de pijn bestrijden. De naalden die worden gebruikt zijn flinterdun en lijken in niets op een injectienaald.
U voelt hoogstens een speldenprikje of een tintelend gevoel.
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Craniosacraal
therapie
Wat is craniosacraal therapie?

In principe is acupunctuur en/of craniosacraaltherapie zinvol voor iedereen die “goed in zijn
vel” wil zitten. Iedereen doet in de loop van zijn/
haar leven ervaringen op die, omdat ze niet goed
verwerkt worden, in het craniosacraal systeem
‘vastgezet’worden. Door de behandeling is het
mogelijk deze zaken ‘op te ruimen’, het lichaam
te ‘schonen’.

Indicaties:

• chronische pijnklachten
• nek/schouder- en rugklachten
• fibromyalgie
• r.s.i.
• burn-out
• overspannen of depressie
• hoofdpijn/migraine
• klachten na een whiplash
• klachten na een bevalling
• problemen met zwanger worden
• menstruatieklachten
• oorsuizingen
• duizeligheid
• emotionele klachten
• huilbaby’s
• a.d.h.d.
• leermoeilijkheden
• niet verwerkt verdriet

Zowel lichamelijke als geestelijke ontspanning
bereiken: dat is het doel van craniosacraal therapie. Het gaat om een ritmische beweging van het
hersenvlies: een bindweefsel. Dit weefsel vinden
we overal in ons lichaam.
Het is een soort jas van binnen: het verpakkingsmateriaal van onze organen, botten, zenuwen,
bloedvaten en spieren.
De Amerikaanse arts Upledger ontdekte dat het
ritme een graadmeter is voor onze conditie.
Als het craniosacraalritme over het hele lichaam
voelbaar en gelijkmatig is, dan is er een balans
tussen spanning (belasting) en ontspanning (herstel).

Hoe gaat het in zijn werk?
Een craniosacraal therapeut neemt spanningen
op plekken in het bindweefsel weg door lichte
druk uit te oefenen.
Het gevolg: ontspanning: de voorwaarde voor
natuurlijk herstel, zowel van lichaam als van
geest. Zo kunnen er allerlei emoties los komen,
waardoor verwerking van nare ervaringen in het
verleden mogelijk is.
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