
www.almacorazon.nl

Tarieven       

Intake/Kort consult € 40,- 1/2  uur

Natuurgeneeskundig consult € 85,- 1 1/4   uur

Massagetherapie  € 85,- 1 1/4 uur

Baby’s/Kinderen tot 12 jr. € 60,- per uur 

Coaching/Voice Dialogue € 75,-  per uur

Spirituele Therapie € 60,-  per uur 

Cursus baby/kindermassage
Groepsles   €  90,-   3 x 1½ uur

Individueel € 150,- 2 x 1½ uur

Diverse verzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, 

afhankelijk van je pakket. Consulten tellen niet mee voor het eigen risico.

Wil je meer weten?
Heb je nog vragen, dan kun je me bellen of mailen. Als je  belangstelling hebt voor 

cursussen kun je de cursusagenda  aanvragen, of mijn folders over specifi eke 

onderwerpen. 

Je kunt ook de website bekijken. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief 

Zonnegroet, blijf je op de hoogte van activiteiten en wetenswaardigheden.

www.almacorazon.nl

Natuurgeneeskundige      
therapie voor 

Moeder en Kind

Ir. H.C. Eijck
Tel.: 033 - 888 4089

 06 - 8133 8802

E-mail: info@almacorazon.nl

Website: www.almacorazon.nl

KvK nr.: 32130510

BATC beroepsregistratienr: BR-01294

AGB Zorgverlenerscode: 90-039367

AGB Praktijkcode: 90-017827

Klacht- en Tuchtrechtnummer: KB 0907.0714

Kinderfl uisteraar
Baby’s en jonge kinderen kunnen nog niet verwoorden wat hun dwars zit. Bij 

onbegrepen gedrag en klachten stem ik mij intuïtief af op kinderen. Als ze dat 

willen, geven ze me de informatie die belangrijk is voor hunzelf en hun omgeving. 

Ze geven aan wat ze nodig hebben en 

welke lessen ze komen halen en brengen 

bij hun ouders. Ook bij gehandicapte 

kinderen, vroeggeboorte en overleden 

kinderen kan ik mij afstemmen. Op deze 

manier verkregen informatie kan heel 

helend werken.

Persoonlijke begeleiding
Als je zwanger bent en moeder wordt, verandert er veel in je lichaam, je leven, 

werk en relaties. Ik kan je begeleiden hierin een nieuwe balans te vinden. Ik werk 

met Voice Dialogue, een methode om in gesprek te gaan met verschillende delen 

(rollen) in jezelf. Je krijgt inzicht in hun functies, wensen en samenwerking, 

waardoor je je leven meer kunt sturen. Daarnaast werk ik met diverse coaching 

methodes, visualisaties en oefeningen en richt ik mij op zingeving en het grotere 

spirituele verband.

Kindercoaching
Bij kinderen vanaf circa 7 jaar die niet lekker in hun vel zitten, of thuis of op 

school problemen hebben werk ik ook met Voice Dialogue. Dat gebeurt op 

een speelse manier, met gebruik van tekeningen, poppetjes en rollenspel.

Cursus babymassage en kindermassage
Zelf je baby of kind te masseren is heel plezierig. Het is goed 

voor de fysieke ontwikkeling van je kind en het verbetert jullie 

emotionele band. In de cursus leer je hoe je eerst goed 

contact maakt met jezelf. Van daaruit maak je contact 

met je kind en ga je masseren. Jij en je kind worden 

rustiger, doordat je meer bij jezelf komt en de 

energie van je kind en jezelf leert scheiden. 

Het is daarna makkelijker om in open 

contact met je kind te staan. De 

cursus wordt gegeven in kleine 

groepjes of individueel.



Natuurgeneeskundige Therapie
Veel mensen weten niet dat natuurgeneeskunde al sinds mensenheugenis wordt 

gebruikt. De kracht van Natuurgeneeskunde is dat lichaam en geest op natuur-

lijke wijze gezond worden, zonder medisch ingrijpen in het lichaam. Het zelfhelend 

vermogen van het lichaam wordt hersteld en versterkt en je krijgt handvatten 

om gezond te blijven. Natuurgeneeskunde werkt holistisch, wat wil zeggen dat 

er naar de gehele mens wordt gekeken en niet alleen naar het lichaam met al zijn 

onderdelen. Door deze aanpak herstel je snel en blijf je gezonder.

 

Werkvormen
Mijn hoofdwerkvorm is Helende Massage. Daarnaast gebruik ik Life Coaching, 

Voice Dialogue, Edelsteen behandeling en Spirituele Therapie. Mijn behandeling en 

begeleiding zijn maatwerk. De werkvorm, of een combinatie ervan stem ik af op 

de vraag.

Wanneer Natuurgeneeskundige Therapie?
Voor moeders bij:

• onvervulde kinderwens;

• lichamelijke klachten of vermoeidheid tijdens zwangerschap of na bevalling;

• onzekerheid over bevalling/moederschap;

• wens om goed contact te krijgen met je kind tijdens of na de zwangerschap;

• angsten en/of traumatische ervaringen;

• rouwprocessen.

Voor baby’s en kinderen bij:

• vroeggeboorte, zware bevalling, ziekte 

 of handicap;

• slecht slapen, veel huilen, onrustig 

 of vaak ziek zijn;

• astma, buikrampen en allergieën;

• onverklaarbare emoties of gedrag zoals 

 boosheid, verdriet, angst en druk gedrag;

• hoog sensitiviteit, te open of te gesloten 

 gedrag, moeite indrukken te verwerken.

Wat is Helende Massage?
Helende Massage is een bijzondere, energetische massage die heel snel positief 

werkt bij lichamelijke en geestelijke klachten. Helende Massage heeft specifi eke 

massagetechnieken voor klachten rond de zwangerschap en bevalling zoals rug-, 

heup- en bekkenklachten, vermoeidheid en misselijkheid. Het werkt fysiek en emotioneel 

ondersteunend tijdens de zwangerschap en helpt om sneller te herstellen na een bevalling.

Baby’s en kinderen reageren snel en positief op Helende Massage. Ze worden rustiger, 

sterker, ervaren de grenzen van hun lichaam beter, verwerken indrukken beter en durven 

zich meer te openen.

De kracht van Helende Massage
De kracht van Helende Massage zit in het gebruik van deze specifi eke massagetechnieken 

in combinatie met mijn intuïtie, waardoor ik klachten snel en eff ectief kan aanpakken. 

Behandeltrajecten zijn daardoor vaak beduidend korter dan bij andere therapieën. In 

combinatie met mijn andere 

werkvormen zoals Voice Dialogue, 

en Life Coaching en Spirituele 

Therapie, kom je in balans met 

jezelf, je kind en je omgeving en 

krijg je meer vertrouwen in het 

moederschap.

Ouders, gezin, familie
Baby’s en kinderen kunnen spiegels zijn voor je eigen gevoelens. Als je hier naar kunt kijken 

en deze gevoelens een plek geeft, zal je ontdekken dat je kind ook verandert. Kinderen 

voelen vaak emoties die jij als ouder, al dan niet bewust, met je meedraagt.  Dit kan ook in 

familieverband spelen en zelfs enkele generaties terug gaan.

Massage van baby’s en kinderen zie ik niet los van de ouders, die ik actief  bij de behandeling 

betrek. Indien nodig adviseer ik om jezelf ook te  laten behandelen, of om een familie 

opstelling te doen.

Kinderwens en zwangerschap
Soms heb je een kinderwens, maar je wordt niet zwanger. Dit kan frustreren 

en  je zelfvertrouwen ondermijnen. De oorzaak kan fysiek zijn, maar er 

kunnen ook geestelijke/emotionele oorzaken zijn. Natuurgeneeskundige 

therapie biedt in beide gevallen uitkomst. Door de energie beter te 

laten doorstromen, emoties een plek te geven en gedachten-

patronen te doorbreken, ontstaat ruimte voor nieuw leven.

Alma Corazon
Alma betekent in het Spaans: ziel, gemoed, geest. Corazon betekent in het Spaans: 

hart, kern. 

Helma Eijck
Ik ben in 1964 geboren en heb mijn wortels in verschillende landen. Hierdoor voel ik 

me erg verbonden met de aarde, de mensen en hun verschillende culturen, geloven en 

gebruiken. Ik ben gescheiden en moeder van twee tienerzoons. Mensen omschrijven 

mij als warm, integer en sensitief. Ik heb zowel een sterke intuïtie als een fl inke dosis 

gezond verstand, waarmee ik snel de oorzaak van klachten achterhaal en gericht 

behandel. Door mijn brede opleiding en ervaring kan ik de rust en het vertrouwen 

geven, dat een oplossing voor elke vraag binnen handbereik is.

Vanuit mijn eigen ervaringen werk ik graag met kinderen en moeders. Kinderen staan 

aan het begin van hun leven en hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat ze zich geliefd 

en gedragen voelen  voor een goede start. Als kind voelde ik sferen en stemmingen 

haarfi jn aan, maar werd daarin niet begrepen. Als moeder heb ik ervaren hoe lastig 

het kan zijn om je kinderen te dragen, als je zèlf niet bent gedragen. Het geeft mij 

daarom veel voldoening om kinderen en ouders te helpen elkaar beter te begrijpen.

Ik heb Bodemkunde gestudeerd en 5 jaar gewerkt als projectleider en milieuadviseur 

bij bedrijven en overheden. Daarna heb ik diverse opleidingen gevolgd tot Coach en 

Counselor, Massagetherapeut, Spiritueel Therapeut en mij bekwaamd in Edelsteen-

therapie. Sinds 2000 behandel en begeleid ik met veel voldoening volwassenen en 

kinderen in mijn eigen praktijk en geef ik cursussen en workshops. In 2008 heb ik 

de opleiding Life Coaching bij Atma te Amersfoort afgerond. In april 2010 heb ik een 

opleiding Medische Basiskennis afgerond. 

Ik ben als Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC 

en werk volgens de 5 Natuurgerichte Principes. Ik houd mijn vakkennis voortdurend 

bij met bijscholing.


