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Margot van Poppel
Kinesiologiepraktijk Het Paarlemoer
Zwijndrecht
06-1911 0131
Info@hetpaarlemoer.nl
http://hetpaarlemoer.nl

Opmerkingen:

Kinesioloog, Touch For Health, Allergieën, Bach
Remedies, Espavo Remedies, Stress Release,
Quantum Touch, Cranio Sacraal, Sanjeevini
geneeswijze, Jassentechniek therapeut.

Even voorstellen,
Ik ben Margot van Poppel.
Acht jaar geleden was ik op zoek naar iemand die vooral via het onderbewustzijn problemen kan
aanpakken. Zo kwam ik in aanraking met Carin Jansen een professioneel kinesioloog. Zij heeft mij
prima geholpen. Ik ben toen zo enthousiast geworden over deze manier van mensen helpen, dat ik er
zelf ook meer over wilde weten.
Ik ben voorzichtig gestart met één cursus en uiteindelijk niet meer gestopt met het volgen van
cursussen op het gebied van o.a. de kinesiologie. Het gevolg is nu, dat ik erkend kinesioloog ben en
dit beroep al enkele jaren met veel plezier en met mooie resultaten in de praktijk breng. Ik wil namelijk
mensen op dezelfde manier helpen zoals ik indertijd ook door Carin geholpen ben.
Naast deze passie ben ik ook echtgenoot, moeder en ergotherapeut.
Ik werk als ergotherapeut enthousiast met kinderen bij SPON Onderwijsadviesgroep in Dordrecht.
Ik ben geregistreerd bij de Beroepsvereniging van Kinesiologie (BvK).
Registratienummer BVK: 08-01-106-P
AGB-code zorgverlener: 90-037002
AGB-code prakijk: 90-15665
SRBAG Licentie: 273098
Meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling.
Wij adviseren u vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen of en in welke mate binnen uw polis vergoeding
plaats vindt.
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Werkwijze met kosmische symbolen in mijn praktijk:
Tijdens alle behandelingen maak ik gebruik van een indicatiespier (spiertest). Dit is een prachtig
hulpmiddel, daar het lichaam (een groot gedeelte onbewust) een zuiver antwoord geeft. Dit zorgt voor
een unieke manier van werken, daar de cliënt eigenlijk zelf aangeeft wat nodig is om in balans te
komen, zodat de klachten kunnen verdwijnen.
Regelmatig kiest de cliënt via de spiertest voor een symbolenkaart van Joke om een onbalans op te
heffen. De kaart moet, of bekeken worden, op een plek op het lichaam gehouden worden, of thuis
ergens opgehangen worden. Ook dit zoek ik uit via de spiertest. De tekst behorende bij de kaart zorgt
vaak voor verwondering. In het bewustzijn wordt dan duidelijk waar het in de diepere laag om gaat.
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