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Ervaring van een cliënt:
Persoonlijk vind ik dat de
Gevoelstherapie inzicht geeft in
waarom je dingen doet en waarom je
op een bepaalde manier reageert.
Dingen vallen op zijn plaats. Je
begrijpt waarom anderen niet
reageerden zoals je verwacht/wenst.
De verandering is voor mij congruent
worden! Dus doen zoals je werkelijk
bent.

Praktijk voor
Gevoelstherapie
Training & Coaching
Bach Bloesem Remedies
Malva Therapie

Oriënterend gesprek
Maak een afspraak met
Diana Ensing voor een oriënterend
gesprek van ± 2,5 uur, om te kijken
of Gevoelstherapie een oplossing
voor jou kan zijn . De kosten zijn
€ 150,00 incl. 21 % BTW)

MIR-Methode
Orthomoleculaire Therapie
Lekstraat 82 IV
1079 EV Amsterdam
Tel: 020 6611151
info@dianaensing.nl

www.dianaensing.nl

de Verandering

Wat is
Gevoelstherapie?
Gevoelstherapie is een snelle
methode voor het oplossen van
innerlijke conflicten en blijvend te
veranderen. Je gedrag van nu is een
direct voortvloeisel uit je vroegste
jaren waarin je gevormd oftewel
geprogrammeerd werd door je
ouders. Het gaat daarbij om
ingrijpende gevoelspatronen die je
leven blijvend bepalen. Bij
negatieve programmering herken
je dit o.a. als patronen in je leven
van ‘het doen van dingen die niet
goed zijn en niet doen wat wel goed
voor je is’. Van deze bewuste of
onbewuste patronen heb je last in
de vorm van negatieve gevoelens
wat weer kan leiden tot lichamelijke
klachten en ziekte. Om je gedrag
van nu te veranderen moet je de
programmering van toen
doorbreken. Dat is wat de
gevoelstherapie doet. Dat leidt tot
anders ervaren, zijn en leven.

Wanneer?
Gevoelstherapie helpt bij steeds
terugkerende negatieve gevoelens en wordt
met veel succes gebruikt bij o.a:
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Voor Wie?
Gevoelstherapie is voor ieder
‘gezond’ mens die een ander leven
wil en bereid is daar zelf voor te
veranderen.

Problemen in de werksfeer
(autoriteitsconflicten, niet
kunnen delegeren etc.)
Faalangst
Jaloezie, de liefde niet voelen
(voor een ander of jezelf),
eenzaamheid en twijfelgevoelens
Burn-out, overspannen zijn
Relatieproblemen
(bindingsangst, verlatingsangst,
seksuele problemen etc.)
Angsten, spanningen en
depressie
Communicatie problemen, je niet
kunnen uiten, onduidelijk zijn of
overkomen
Psychosomatische klachten
Gevoelsmatig vastzitten, stress,
druk, niet gezien worden,
terugtrekken, dwarsliggen etc.
Geïrriteerd zijn, ruzies, conflicten,
strijd

De Gevoelstherapie is ontwikkeld door
Anne Veldman en beschreven in haar boek
de Verandering, te bestellen op
www.dianaensing.nl

Hoe werkt het?

De sessies van de Gevoelstherapie worden op 10
achtereenvolgende werkdagen gegeven. De
cliënt wordt via geleide fantasie geleid naar de
vroegste kinderjaren. Oude beelden komen
terug en bijbehorende gevoelens mogen nu
eindelijk geuit worden, waarna ontlading en
heling bewerkstelligd wordt.
Alles wat uit het onderbewustzijn los is
gekomen moet verwerkt worden; dit duurt een
week of zes. Daarna volgt nog een periode van
zes weken om datgene wat je verwerkt hebt
eigen te gaan maken. Er ontstaat gaandeweg
een ander leven.

Wat doet de therapie?
Via Gevoelstherapie kun je ontdekken dat er
helemaal niets mis met je is.
De bedoeling van de therapie is je op een snelle
en doeltreffende manier in contact te brengen
met je gevoel, je eigen wijsheid en weten.
Blokkades en weerstanden die dat verhinderen
worden opgeruimd op het moment dat je ze
tegenkomt. Het in contact komen met jezelf en
het beseffen wie en wat je werkelijk bent, zal je
bevrijden van je pijnlijke gevoelens en daardoor
verandering brengen.

