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Haptonomie/-therapie

Haptonomie/-therapie

(avond/weekend)

Coaching

(Sport / Haptische) Massage

€ 70,-

We starten met een intake om te bepalen of we

kunnen samenwerken. Een sessie bestaat
meestal uit een combinatie van gesprek,
ervaringsoefening en aanraken. Zo kun je
ontdekken hoe je zaken aanpakt, ervaart en leert.
Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met druk? Hoe
bepaal ik mijn grens?

Door dit te ervaren in het moment zelf en te

vertalen naar je dagelijkse leven, wordt het
makkelijker om de signalen van je lichaam te
herkennen en te gebruiken.

• Stijve rug? Pijnlijke nek? Vermoeid gevoel?

• Wil je erg veel of juist niet aangeraakt
worden?

• Gewoon lekker aan jezelf werken

(emotioneel, sociaal), omdat je het
waard bent!

• Je voelt dat je meer kan, hoe dat te
realiseren?

• Als je niet lekker in je vel zit of ervaart niet
op je plek te zijn.

• Moeite hebben om gevoelens te herkennen
en verwoorden.

• Moeite met intimiteit en nabijheid.

° Bij een negatiefzelfbeeld.

• Bij vastlopen in de privé of werk sfeer.

• Moeite hebben met nee zeggen.

• Bij pijn-, stress- ofburn-out klachten.

• Maak of voel jij je vaak klein?

• Voel jij je blij? Of zou je het anders willen?
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€ 80,-

€ 125,-

€ 50,-

De behandelingen haptonomie/haptotherapie
worden door veel verzekeraars vergoed

vanuit het aanvullende pakket. Vergoedt je
verzekeraar niet standaard dan kan een

coulance aanvraag helpen.

Binnen 24 uur afgezegde en niet nagekomen

afspraken worden in rekening gebracht in
verband met de gereserveerde tijd.
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Haptonomie biedt je de mogelijkheid om
opnieuw kermis te maken met je gevoels-
leven en wat j e lichaam je 'vertelt' over

jezelf, over je omgeving en over je
relaties met anderen. Door te luisteren
naar je lichaam leer je wat goed voelt voor

jou en je keuzes kan maken die bij je
passen, daar naar te handelen en als cadeau:

goed in je vel zitten. Good
Haptotherapie is de therapie vorm, die je
leert om je oorspronkelijke vermogens te
(her)ontdekken en stil te staan bij je gevoel.
Je leert weer voelen en weten wat goed voor

je is en herkennen wanneer je een keuze
hebt om het deze keer anders te gaan doen

of toch nog niet...

Veel energie verbruik j e om j e af te
schermen, aan te passen aan wat er van je
wordt verwacht of aan bekvechten. Wat

goed voor jou voelt daar luister je niet
genoeg naar. Wat wil ik zelf eigenlijk?
Hoe kom ik toch zo moe? Waarom ben ik
zo onrustig? Hoe kom ik zo prikkelbaar?
Bij dit soort vragen kan ik je helpen.

In een sessie staan aanraking en ervaren in
het nu centraal. Je voelt wanneer en waar je

spanning vasthoudt, blokkeert ofterughoudt.
Je gaat begrijpen hoe iets voor jou werkt en
dat geeft rust en zelfvertrouwen.

Praktijk voor Haptotherapie,
Haptonomische begeleiding, Coaching en

(Sport)Massage

Mevr. L.C. van Luik

Waterloop 6
2614 XC Delft

Tel. nr. 06 46415264

fghaptonomie@gmail.com
www.feelgoodhaptonomie.nl
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