Algemene informatie

Praktijk voor

shiatsu-therapie
& levenskunst
Begeleiding bij
klachten &
levensvragen

•

Praktijk:

“de tuinkamer”
Mondriaanlaan 120
6708 NL Wageningen

•

telefoon: 06 40301763
0317 422906

•

email: jose.wikkerink@hetnet.nl

www.wikkerink-levenskunst.nl
individuele behandeling op afspraak;
duur van een behandeling:
± 85 minuten;
• andere mogelijkheden:
workshops
behandelingen op locatie.
• lid van Zhong
de Nederlandse vereniging
voor traditionele Chinese
geneeskunde
•
•

• vergoeding door verschillende
zorgverzekeraars
(w.o. Menzis en Ohra)

José Wikkerink

Shiatsu is een oosterse benaderingswijze van
ziekte en gezondheid .
Zij beoogd balans te brengen in het lichaam en de
geest door specifieke massage technieken toe te
passen op energiebanen en zones.

José Wikkerink (1959)
Was jaren werkzaam in het onderwijs als
leerkracht verzorging. Na een
persoonlijke zoektocht heeft zij haar
koers gewijzigd.
Daarna heeft zij de driejarige opleiding
shiatsu-therapie voltooid en zich verder
verdiept in de westerse en oosterse visie
op ziekte en gezondheid.
Ook haar twee kinderen hebben haar
levensinzichten gegeven.
Zij heeft zich laten inspireren door
stromingen die helder scheppend willen
zijn.
In 2005 heeft zij de 5 jarige opleiding
‘4 dimensioneel bodywork’ in België
afgerond.
Vanaf 1993 voert zij een zelfstandige
praktijk voor shiatsu-therapie &
levenskunst.

Het creëren van meer ruimte en dus
bewustzijn leidt tot helder mens zijn, in
het hier en nu, in het grote geheel.
Hierdoor kan meer kracht, vitaliteit,
balans en vervulling ervaren worden.
We leven in een bewogen tijd. Dit brengt
met zich mee dat we in de gelegenheid
worden gesteld om versneld blokkades
op te ruimen. Zij kunnen gelegen zijn op
verschillende niveaus: fysiek –
emotioneel – mentaal – spiritueel. Door
deze schoon te maken zal er meer
levensbewustzijn en balans ontstaan.
Blokkades, zowel fysiek als energetisch,
drukken zich vaak uit in pijnen, emoties,
veel denken, negativiteit,
gynaecologische klachten, etc.
Ieder van ons kent er wel één of meer
klachten. De klacht, welke dan ook, stelt
ons in de gelegenheid om het verhaal dat
daarin verscholen ligt in bewustzijn te
brengen, door erkenning en/of aanraking
ervan. Daardoor verdwijnt het of krijgt
het een andere betekenis. Het is een
natuurlijk eenvoudig proces.

Gewerkt wordt vanuit: afstemming –
verbinding – intentie – gelijkwaardigheid
- speelsheid -beweging en humor.
Een shiatsu-consult bevat een scala aan
mogelijkheden:
- behandeling van drukpunten
– structurele correcties
– diepe orgaan benadering
– gesprek
– voedingsadvies
– qigong
– klacht gerichte oefeningen
– stretches
– oor-accupunctuur
– levenservaring.
Ze worden ingezet als het aan de orde
is: een bewuste stimulans op de juiste
plaats, met de juiste intentie en timing.

Praktische informatie:

Graag heet ik je welkom in
“de tuinkamer” van Mondriaanlaan 120.
Daar houd ik op afspraak praktijk.

Voor de duidelijkheid zet ik een aantal
zaken op een rij die min of meer
betrekking hebben op de afspraak.
Zou je een (bad)laken of een dekentje
mee willen nemen, om op te liggen.
Gemakkelijk zittende kleding heeft de
voorkeur.
De volgende tarieven gelden;
€ 70,- een consult
€ 38,- voor kinderen tot 12 jaar
een consult van 45 minuten
€ 130,- een zakelijk coachingsconsult

Bij annulering van een afspraak minder
dan 48 uur voor de afspraakdatum
(werkdagen), wordt de helft van het
tarief in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag zelf wordt het
volledige bedrag in rekening gebracht
(om welke reden dan ook).
Vanuit de beroepsverzekering Zhong,
waarbij ik ben aangesloten, ben ik
verplicht melding te maken van een
klachtencommissie. Deze kan worden
geraadpleegd in geval van grieven waar
wij niet uitkomen.
Secretariaat Zhong:
telefoon 0317-479740
internet: www.zhong.nl ,
email:info@zhong.nl
Als er vragen zijn over het
bovenstaande, hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet José Wikkerink.

Hoe de praktijkruimte te bereiken?
vanuit Ede; In Wageningen 1ste
stoplichten rechts (richting Rhenen). Bij
de 2e stoplichten rechts (Noordwest).
Volg verder de beschrijving bij è
vanuit Renkum; In Wageningen 1ste
stoplichten rechts. Rotondes recht door.
Bij de stoplichten links. Bij de 2de
stoplichten rechts (Noordwest).
Volg verder de beschrijving bij è
vanuit Rhenen; In Wageningen, bij de
rotonde rechtdoor. Bij de 1e stoplichten
links en rotondes recht door. Bij de
stoplichten rechts. Bij de stoplichten
links (Noordwest).
Volg verder de beschrijving bij è
è Als je Noordwest binnen komt de weg
volgen tot de verkeerstafel/woonerf/
kruidentuin. Rechts af. Het einde van de
rij huizen is nummer 120.
Er is parkeer gelegenheid op het
woonerf.

