Ontmoetingen winter/voorjaar 2018
Lezingen

Osteopathie

WWW.OSTEOPATHIE-MARKELO.NL

1 Februari

Meer energie en lekkerder in je vel!

lezing

“Persoonlijke grip op vitaliteit voor een gezonde energiebalans.”
Een bomvolle agenda. We hollen van hot naar haar. Verplichtingen waarvan we denken er niet onder uit te
kunnen. Het voldoen aan verwachtingen. Het willen presteren op alle vlakken. Hoe vaak hebben we niet het
gevoel geleefd te worden?
Wij mensen zijn er hartstikke goed in onszelf een stressvol leven te bezorgen. Na verloop van tijd wordt ons
lontje korter, we zijn moe, prikkelbaar en hebben we niet veel zin om iets te ondernemen. Het wordt dan tijd om
je leven onder de loep te nemen. Hoe is de balans tussen werk en privé? Welke keuzes maak je? Wat geeft
jou energie? Wat kost jou energie?
Bij energie denken we vaak automatisch aan hoe we ons lichamelijk voelen, maar er zijn meer soorten energie.
Denk hierbij aan emotionele energie: hoe sterk sta je in je schoenen? Mentale energie: hoeveel ruimte heb je in
je hoofd? Of Levensenergie: Hoe tevreden ben jij met hoe jouw leven eruit ziet? De balans tussen deze soorten
energie bepalen je vitaliteit. Wil je meer energie en motivatie creëren bij jezelf? Dan is het belangrijk om eerst te
kijken binnen welke energiesoort er voor jou winst te behalen valt.
Astrid Onijs, HR adviseur, trainer & coach, vertelt tijdens deze interactieve lezing over de methodiek van ‘The
Lab of Life’. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken naar wat jij zou willen veranderen in jouw energiebalans.
Jij weet immers zelf het beste wat je nodig hebt om lekker in je vel te zitten!

Datum		

: 1 februari. Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten		
Aanmelden

: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee
: info@osteopathie-markelo.nl

Start lezing om 19.45 uur.

o.v.v. meer energie en lekkerder in je vel
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Maart

lezing

Wil je gelijk of wil je geluk?

Herken je het volgende? Je hebt een fijne band met je familie of je partner, je kinderen, je collega’s, maar
ineens verstoort iets de relatie. Het loopt niet zoals je graag zouden willen. Contact maken met elkaar lukt niet
meer. Je blokkeert. Je valt stil, wordt boos, verdrietig … het doet pijn.
Wat gebeurt er eigenlijk? Wat maakt dat we ons vaak ‘aangevallen’ voelen? Wat doen woorden met jou en de
ander? Wil je gelijk of ben je in staat te kijken wat er in jezelf en de ander omgaat en kom je samen tot geluk?
Om zover te komen gaan we kijken naar hoe je anders kunt omgaan met bijv. je boosheid(en die van de ander).
Hoe verwoord je beter wat er in je omgaat?
Corine de Croes is Touch of Matrixtherapeut en combineert dit met Geweldloze/Verbindende Communicatie
in haar praktijk-in-oprichting. Zij laat je kennismaken met deze manier van communiceren, die bedoeld is om
ons levensgeluk te vergroten. Marshall Rosenberg ontwikkelde Geweldloze Communicatie. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt het gedachtegoed tijdens deze lezing duidelijk gemaakt. Tijdens deze lezing is er
ruimte om met je eigen vragen aan de slag te gaan en krijg je tools die jou in het dagelijks leven kunnen helpen
beter om te gaan met jezelf en de ander.
Geïnteresseerd? Kom dan op 7 maart naar deze interactieve lezing over Geweldloze/Verbindende
communicatie.

Datum		

: 7 maart . Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten		

: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee mind-body-surgery-prep-940x940.png mind-body-surgery-prep-

Aanmelden

: info@osteopathie-markelo.nl

Start lezing om 19.45 uur.
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10 april

geluk

o.v.v. wil je gelijk of wil je geluk?

Een gezond lijf, voor een gezond leven!?

lezing

wat kan osteopathie voor jou doen?

Een gezond lichaam functioneert als een totaliteit en is dynamisch. Het lichaam heeft een interactie met zijn
omgeving en moet zich telkens daaraan aanpassen. De totaliteit van het lichaam wordt bepaald door een
goede afstemming van het fysieke en de psyche, deze zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Als het lichaam
in zijn functioneren de eenheid verliest, dan vermindert in het lichaam de mogelijkheid van aanpassing en
zelfregulatie.
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Wanneer het lichaam zijn aanpassingsvermogen verliest, kunnen er allerlei onverklaarbare klachten optreden.
- Fysieke klachten zoals: extreme vermoeidheid, moeilijk kunnen ontspannen, benauwdheid/druk op de borst,
hoofdpijn, onverklaarde maag/darm- of buikklachten, duizeligheid of licht in het hoofd voelen….
- Psychische/emotionele klachten zoals: lusteloos zijn, slecht slapen, angstig en onzeker zijn, moeite met
concentratie, somber zijn, piekeren, prikkelbaar/onrustig zijn, overmatig eten, alcohol of medicijngebruik.
In deze lezing zal Wim Steenberg, osteopaat bij Osteopathie Markelo, zijn osteopathische visie geven over
aanpassingen van het lichaam op o.a. stress, te sterke fysieke belasting, etc. …
Hoe reageert het lichaam? Wat verandert er in het zenuwstelsel? Welke hormonale en fysieke veranderingen
zijn er vast te stellen? U krijgt zo een goed inzicht in de signalen die het lichaam u geeft. En welke mogelijkheden er zijn om daar zelf mee aan het werk te gaan en zo een goede vitaliteit te behouden.

Datum		

: 10 April Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten		
Aanmelden

: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee
: info@osteopathie-markelo.nl

Start lezing om 19.45 uur.

o.v.v. Lezing een gezond lijf, voor een gezond leven

www.osteopathie-markelo.nl

facebook.com/OsteopathieMarkelo
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