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Kinderen
Ik werk graag met kinderen. Ze staan aan het begin van hun leven, hun ontwik-

keling. Het is belangrijk dat ze zich geliefd en gedragen voelen voor een goede 

start.  Voor meer info kun je mijn aparte kinderfolder aanvragen of op mijn 

website kijken.

Intake
In een Intake kun je kennismaken met mij en mijn manier van werken en kijken 

of dit bij je past. Je kunt vragen stellen en kort ervaren wat Helende Massage 

inhoudt. Aan de hand van je klachten en vragen, stel ik een behandeling voor. 

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 

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.
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Gezond worden
   en gezond 
      blijven...
      
       ...natuurlijk!



Natuurgeneeskundige Therapie
Natuurgeneeskunde wordt vaak gezien als zweverig, terwijl het al sinds 

mensenheugenis wordt gebruikt. De kracht van Natuurgeneeskunde is dat 

lichaam en geest op natuurlijke 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.

 

Mijn werkvormen zijn Helende Massage, Life Coaching, Voice Dialogue, Edelsteen 

behandeling en Spirituele Therapie. Mijn behandeling en begeleiding zijn maat-

werk. De werkvorm, of een combinatie ervan stem ik af op de vraag.

Wanneer Natuurgeneeskundige Therapie?
Je kunt bij mij terecht voor:

• Lichamelijke klachten aan o.a. rug, nek, schouder, heup en knieën, migraine,  

 hormoonhuishouding zoals overgang, menstruatie en schildklierklachten,  

 buikklachten, huidklachten, ontstekingen, allergieën.

• Depressie en angst;

• Stress en Burnout;

• Kinderwens en zwangerschap;

• Relatieproblemen;

• Werk gerelateerde klachten;

• Existentiële of levensvragen;

• Verwerking van rouw en traumatische ervaringen in recente 

 en verre verleden.

• Baby’s en kinderen die onrustig zijn, veel huilen, vaak ziek zijn, kinderen 

 die druk, agressief of hoog sensitief zijn.

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

snel positief werkt bij lichamelijke en geestelijke klachten. Helende Massage heeft 

specifi eke massagetechnieken voor klachten zoals RSI, migraine of rugklachten 

geïntegreerd met massages zoals shiatsu, voetrefl exmassage, holistic pulsing, 

meridiaanmassage, buik en orgaanmassage. Daarnaast maak ik gebruik van 

Edelstenen.

De kracht van Helende Massage
De kracht van Helende Massage zit in het gebruik van deze technieken 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 gesprekken 

en mijn andere werkvormen, zoals Voice Dialogue en Lifecoaching maakt Helende Massage 

je meer bewust van je lichaam en de oorzaak van klachten, zodat je ze zelf in de toekomst 

leert voorkomen.

Persoonlijke Groei en Life Coaching
Life Coaching is een holistische coaching, waarin alle facetten van het leven worden 

meegenomen. De oorzaak van pijn kan in het verleden, of in je leefpatroon liggen. Ik help je 

de oorzaak ontdekken, zelf klachten voorkomen en makkelijker eigen keuzes maken in je 

leven. Ik gebruik verschillende technieken zoals gesprekken, visualisaties, Gestalt, Voice 

Dialogue en oefeningen om meer inzicht in jezelf te krijgen en bewuster te leven. Daarnaast 

geef ik meditatieavonden en cursussen op gebied van Helende Massage, Persoonlijke 

Ontwikkeling en Bewustwording.

Voice Dialogue
Voice Dialogue is een methode om in gesprek te gaan met verschillende delen (rollen) in 

jezelf. Je krijgt inzicht in de functies en wensen van jouw delen en hun samenwerking, 

waardoor je je leven meer kunt sturen. Het uitgangspunt van Voice Dialogue is dat al jouw 

delen er mogen zijn en even waardevol zijn. Het is een zachte respectvolle methode, die vaak 

verrast, en ook licht en humoristisch kan zijn.

Wanneer Voice Dialogue?
Voice Dialogue kan je helpen:

• inzicht te krijgen in jezelf

• makkelijker keuzes maken

• bij confl icten, relatieproblemen

• bij burnout en stress

• een patroon te doorbreken bij jezelf (bv roken, terugkerend hinderlijk gedrag) 

• om milder te worden naar jezelf

• als je iets mist in je leven

• als je last hebt van verdrongen ervaringen

Spirituele Therapie
Een mens ontwikkelt zich niet alleen als lichaam en geest, maar ook 

als ziel. Spirituele Therapie richt zich op het grotere verband hierin, 

op zingeving en levensvragen. Je kunt vragen stellen over je 

spirituele ontwikkeling of de invulling van je leven in relatie 

met kinderen, familie, werk en vrienden.

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.

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 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.


