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Coach: fysiotherapeut Chronisch ZorgNet, psychodynamisch therapeut
"bewustbetervoorjelijf’
Wie ben ik:
Ik ben een passievol en betrokken therapeut die mensen graag begeleid bij de universiteit die ‘het
leven’ heet. Ik wil andere mensen wakker maken en stimuleren om ook hun (her)ontdekkingsreis
naar hun ware natuur aan te gaan. Dit doe ik door mensen te laten voelen en ervaren met en vanuit
hun lijf. Er is zoveel te leren over ons lichaam, de werking van ons brein, zodat we weer vrijheid en
creativiteit ervaren tijdens het maken van onze dagelijkse keuzes. Bevrijd van overmatige spanning
en leren ontwinden.
Ik heb een hele lange tijd in isolatie en verlatenheid geleefd, in mijn gevangenis. Ik was goed in lijden,
want dat heb ik vaak en lang genoeg gedaan. Ik was goed in mezelf onthouden van allerlei leuke
dingen die het leven bijzonder en fijn maken, door te doen zoals het hoort of moet, gewillig te zijn, te
streven en door mijn best te doen, voor anderen te zorgen en hard te werken op wilskracht. Ook ik
belandde daardoor in een burn-out.
Ik leefde volledig gericht op de buitenwereld, vanuit concepten en dus niet met mezelf verbonden.
Er was maar weinig beweging vanuit mijn hart, van binnenuit. Ik wil graag mijn ervaringen en kennis
delen over hoe jij jezelf bevrijdt uit jouw gevangenschap, vanuit de kracht door je verlangens achter
je emoties te kennen en deze te uiten.
Lijfspreuk:
Doen, voelen en ervaren! Delen=helen en neem je verstand niet zo serieus. Daarbij is mijn motto:
geloof niet wat ik zeg, maar voel bij jezelf of het klopt.
Voornaamste expertise:
chronische pijn/ SOLK, burn-out, leefstijl met de interventies: psychodynamische therapie,
ademtherapie, ontspanningstherapie, lichaamsgerichte oefeningen, Yin yoga therapie, Acceptance
Commitment Therapie (ACT), Graded exposure, biofeedback.
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Ik geloof in de kracht van delen en maatwerk. Alle expertises zijn vertegenwoordigd binnen de
vitaliteitsgroep en dit betekent dat voor de coachee het beste altijd beschikbaar is. Als therapeut
kun je altijd op elk moment sparren met collega’s daar waar nodig. Zowel de coachee als de
werkgever zijn gebaat met een snelle start als het gaat om herstel. De vitaliteitsgroep, daar wordt
iedereen beter van en “BewustBeterVoorJeLijf” helpt je mee op weg! - Marianne
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