praktijk to7opera
voor toegepaste Kinesiologie
Onder deze naam werk ik, Marike Veerman, als kinesiologe, hier in Montayral. Ik heb een praktijk voor
toegepaste kinesiologie.
DE UITGANGSPUNTEN
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn / haar eigen
gezondheid.
Soms ben je echter niet in staat dat ook te dragen.
Je bent ‘uit balans’ de energie in je lichaam en je
leven stroomt niet overal vrij door. Daardoor kun je
niet bij je eigen wijsheid komen.
Door goed naar je zelf en je lichaam te luisteren en
je eigen lichaamstaal te verstaan weet je wat te
doen om weer ‘in balans’ te komen.
Als je in balans bent kan de energie in je lichaam
weer vrij stromen. Hierdoor wordt het zelfgenezend
vermogen van het lichaam gestimuleerd. Je zit lekkerder in je vel en je kunt de controle over jezelf en
je leven weer terug pakken.
Dat goed naar jezelf en je lichaam luisteren hebben
wij in de loop der eeuwen heel goed afgeleerd.
Baby’s kunnen en doen het nog wel maar daarna
wordt het snel minder.
De ‘spiertest‘ is een manier om met jezelf te communiceren. Hiermee kun je met jezelf in contact komen. Met behulp van de spiertest zoeken we samen
naar wat ervoor zorgt dat je zo uit balans bent, dat
je energie niet doorstroomt en op welke manier we
dat kunnen herstellen.
We gaan op zoek naar oorzaken van problemen. Zo
krijg je inzicht van hoe dingen bij jou in elkaar zitten. Je leert weer bij je eigen wijsheid te komen:
wat je anders kunt gaan doen, zodat je niet weer in
dezelfde valkuil valt.

veel voorkomende klachten

De klachten, waar mijn cliënten mee komen, zijn heel
divers. In principe is elke klacht een onbalans. Maar
jouw lichaamstaal spreekt niet in ziektebeelden. Dus
diagnose en regulier medisch onderzoek zullen soms
eerst nodig zijn. Het liefst werk ik dan ook samen met
de reguliere artsen.
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kunt vaak veel verbeteren aan:
Fysieke klachten
Leerproblemen zoals dyslexie
ADHD
Bedplassen
Allergieën
Verslavingen
Stress en stressgerelateerde klachten
Burn-out
Vermoeidheid
Examenvrees
Faalangst
Hyperventileren
Hooggevoeligheids problematiek
enz.

DE GEBRUIKTE TECHNIEKEN
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Touch for Health
Stress Release
Three in one concept
Edu-kinesiologie
Neurologische organisatie technieken (NOT)
Cranio Sacrale ontspanningstechnieken
Orthomoleculaire Geneeskunde
en tal van andere kinesiologische technieken.

Verder werk ik met:
o Stenen
o Etherische oliën
o Bloesemremedies
o Voedingssupplementen
o Visualisaties
o Geluid: klankschalen, bellen en stemvorken
o Kleuren
o Universele liefde

CONSULTen
Een consult duurt ongeveer een uur.
Het aantal benodigde consulten hangt af van
het probleem.

Op de webite ‘www.TO7OPERA.com' kunt u alle
informatie vinden over de Nederlandstalige cursus

Touch for health i - iv
We geven dezelfde cursus (bestaande uit 4 delen)
ook in het Frans, onder de naam
“La Santé par le Toucher I - IV”.
Verder vindt u daar meer over de cursussen

stress release
en

Mijn & dijn
in het Frans ‘Moi et Toi’.

Even voorstellen
Marike Veerman

cabinet to7opera
voor toegepaste Kinesiologie

Na heel wat jaren in het basisonderwijs gewerkt te
hebben, kwam ik in contact met Touch for Health.
Vanaf dat moment is er geen dag zonder kinesiologie
voorbij gegaan. Elke keer ben ik weer verwonderd
over hoe simpel allerlei vervelende dingen vaak op
te lossen zijn, hoeveel je over jezelf leert en op welk
een zachte en vriendelijke manier je vervelende zaken uit het verleden kunt aanpakken.
Ik heb zeer veel cursussen op dit vakgebied gevolgd.
Vanaf 1996 heb ik een praktijk als kinesioloog.
In de zomer van 2006 rondde ik mijn opleiding Integrale Orthomoleculaire Geneeskunde af, en ben nu
tevens orthomoleculair therapeut.
Naast mijn werk in mijn praktijk, geef ik ook allerlei
cursussen en workshops in de Kinesiologie en bewustzijnsontwikkeling, tegenwoordig in nauwe samenwerking met Floor Bosch.

Op Domaine To7opera zijn wij allemaal vertrouwd
met toegepaste kinesiologie; het maakt een belangrijk deel uit van ons leven. We gebruiken het veel
in onze (onderling zeer verschillende) dagelijkse
praktijk en passen daarbij allerlei geleerde technieken toe.
Tevens geven wij:
- cursussen in toegepaste kinesiologie;
- workshops om in de praktijk te leren omgaan met
hypersensiviteit.
Domaine TO7OPERA.
www.to7opera.com.
07.82.07.38.87.

Marike veerman

.

kinesiologe.
energetisch therapeut .
orthomoleculair therapeut .
to7opera@gmail.com .
06.95.33.29.50 .

