Beter
Slapen
Minder
Stress!

Fysiotherapie Europa, biedt u een uniek programma om uw slaapkwaliteit te
verbeteren. Door inzicht en vaardigheden te vergroten leert u om een drukke,
onrustige buitenwereld geen invloed te laten hebben op uw drukke
binnenwereld. De invloed die de buitenwereld heeft op uw binnenwereld, is de
hoofdoorzaak van een verstoorde slaap en gaat ten koste van uw belangrijke
nachtrust.
Wij kunnen dit zichtbaar maken, door te kijken naar uw Hartslagritmevariatie
(HRV). Dit doen we met behulp van de nieuwste HRV-biofeedback apparatuur. Op
een beeldscherm maken wij voor u zichtbaar hoe het hartritme van een drukke,
stressvolle binnenwereld eruitziet.
Het programma bestaat uit 8 sessies fysiotherapie. U krijgt inzicht in uw
stressbronnen en gaat dagelijks oefenen om nieuwe gewoontes eigen te maken.
Wij leren u, hoe u zelf deze ritmes gunstig kunt beïnvloeden. Door het gebruik
van onze laptops met bijhorende sensors leert u weer te 'luisteren’ naar de
subtiele signalen van uw lichaam. Dit geeft een nieuwe dimensie aan
ademhalings-, lichaamsbewustzijns-, emotie- en beweegoefeningen, waarmee u
aan de slag gaat.
Het programma wordt deels of volledig vergoed wanneer u aanvullend verzekerd
bent voor fysiotherapie. Ben u dit niet dan zijn de kosten voor u, €37,50 per
sessie.
Extra kosten: Boekje ‘Hartcoherentie, de kracht van emoties’ € 9,90.
Hoe bijzonder zal het zijn om straks zelf uw hartritmevariabiliteit te beïnvloeden
met hetgeen u bij ons heeft geleerd. Hoe fijn is het om meer grip te krijgen op
een betere nachtrust, meer veerkracht en bovenal meer energie te ervaren.
Het programma wordt gegeven door Wim Gijzen, Fysio-manueel therapeut,
HeartMath therapeut en Pilates trainer. (Om te beoordelen of u voor dit
programma in aanmerking komt vult u vooraf een vragenlijst in.)
Voor meer informatie of uw aanmelding, kunt u terecht op onze website of belt u
met 0251-236489.

Welkom!

Bij Fysiotherapie Europa

