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Hanna Tengbergen
Praktijk Het Labyrint
Nieuwolda
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Opmerkingen:

Kinesioloog, Touch for Health practitioner
Physical Focused Therapy trainer
Erkend en geregistreerd bij de Beroepsvereniging
voor Kinesiologie en als verpleegkundige
opgenomen in het BIG-register.

Specialisme
In mijn praktijk werk ik als kinesioloog aan het verbeteren van het welzijn van volwassenen en
kinderen en begeleid ik gezinnen met opvoedingsproblematiek en problematiek naar aanleiding van
een stoornis van een kind of een ouder. Ook ben ik Physical Focused Therapy trainer. Mijn visie op
gezondheid en zorg is heel helder. Ik ga ervan uit dat een mens niet in delen is op te splitsen, maar
een geheel is van fysieke, emotionele en sociale factoren (de holistische visie).

Werkwijze met symbolen in mijn praktijk
Sinds begin 2012 werk ik met de kosmische symbolen van Joke. Ik zie ze als een hele waardevolle
aanvulling op het onderkennen en vinden van oorzaken van sommige problemen en tevens dienen ze
regelmatig als een correctie op gevonden onbalansen.
Een prachtig voorbeeld wil ik jullie niet onthouden. Een cliënte kwam en wist
niet goed wat de oorzaak van haar problemen was, namelijk zichzelf bij
voortduring uitputten en uithollen. Ze zorgde slecht voor zichzelf in fysiek
opzicht. Ik testte met behulp van de spiertest een kaart uit, waar “omarming”
uit kwam van de Intentiekaarten. Ik liet haar de kaart zien en meteen begon
mijn cliënte te huilen alsof het uit haar tenen kwam. Dat duurde zo’n 10
minuten, waarin ik haar de ruimte gaf en waarin ze telkens een tipje van de
sluier op kon lichten wat haar zo raakte. Ze vertelde dat het symbool zo
ontzettend diep binnen kwam, dat het was alsof ze thuis kwam. In de
omarming van het universum. Ze wist meteen wat haar te doen stond,
namelijk veel beter voor zichzelf zorgen. Dus letterlijk zichzelf omarmen, iets
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wat ze voorheen maar al te graag naliet, omdat ze zoveel beter is in het omarmen van ieder mens om
haar heen. Ik heb haar het symbool mee gegeven naar huis, met de gechannelde tekst, die ook zo
heel erg raak was. Het symbool herinnert haar eraan wat ze te doen heeft voor zichzelf.
Regelmatig heb ik van dit soort mooie ontroerende sessies. Mensen die verdrietig zijn, ontroerd,
opgetogen. Altijd weer zijn het diepgaande correcties die er door middel van het symbool plaats
vinden.
Het stemt mij dankbaar dat ik in contact ben gekomen met de kracht en de schoonheid van de
symbolen van Joke en dat ik op deze wijze mijn cliënten van grote dienst kan zijn.
Met warme groet,
Hanna Tengbergen

Vergoeding door zorgverzekeraars is vaak mogelijk.
Ik ben erkend en geregistreerd bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie BvK en als
verpleegkundige opgenomen in het BIG-register.
BIG- nummer 79019351030
Registr.nr.BvK 11.01.166 P
AGB-code zorgverlener 90-046041
AGB-code praktijk 90-54676
Registr.nr. SRBAG
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