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Vijfdelige workshops voor bedrijven en groepen (op aanvraag) 

Holistic Health & Healing is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die een gezonde 
leefstijl en worklife balans als bedrijfscultuur centraal zetten.   

Met concrete tips en inzichten uit de Oosterse en Westerse geneeskunde 
creëren ik samen met u en uw werknemers een unieke praktische handleiding 
voor meer balans thuis en op het werk.

Gezonde stress is een stimulans om over te gaan tot actie, te ondernemen en 
te presteren. Mijn praktijkervaring als  kinesitherapeute en acupuncturist, leert 
me dat voor 80% van de bevolking de stressfactor chronisch uit balans is.  Niet 
alleen fysieke en emotionele gezondheid maar ook geluksgevoel en creativiteit 
staan zwaar onder druk. 

Balance, Harmonize 

& Boost your Emotional 

and Physical Health



Stress, pijn, vermoeidheid, burn-out, fysieke klachten, nek- en schouderpijn.  
Het zijn klachten die in de meeste bedrijven voorkomen. In combinatie 
met hoge werkdruk, flexibiliteit, veeleisende targets, thuiswerk als nieuwe 
norm,  is het steeds moeilijker om in balans te blijven. We zetten onszelf 
vaak (onbewust) urenlang op “automatische piloot”. Daardoor raakt onze 
verbinding met ons lichaam verstoord , maken we verkeerde voedingskeuzes, 
bewegen we te weinig en ontwikkelen we een verstoord slaapritme.  
Dit onevenwicht vertaalt zich dan in fysieke en emotionele klachten. 

SELF- ACCEPTANCE
BOOST 

CARE

het ABC voor de gezonde gelukkige mens

Herkenbaar?

De ‘quick-fix’ maatschappij blijkt 
voor de meeste onder ons niet meer  
te werken. We zijn meer dan ooit  
op zoek naar een breder perspectief, 
duurzame en heilzame oplossingen  
om ongezonde stress tijdig te herkennen 
en doelgericht aan te pakken. 

De huidige crisis leert ons dat zelfzorg  
en preventie een belangrijke rol zullen 
spelen om mens en maatschappij 
natuurlijk gezond te houden.  



Maar wist je dat je veel van deze klachten eenvoudig oplost door beter voor jezelf  
te zorgen, door naar je lichaam te (leren) luisteren ? 
Het Holistic Health & Healing traject reikt je tools aan uit de Chinese vijf-
elementenleer waardoor je
• meer inzicht en zelfkennis ontwikkelt
• bewust wordt van persoonlijke talenten en valkuilen
• problemen op een creatieve en eigen manier oplost
• jouw innerlijke kracht versterkt zodat je veranderingen moeiteloos doorvoert
• out of the box denkt en authenticiteit ontwikkelt.

HOLISTIC HEALTH & HEALING TRAJECT 
Kennis over de 5 elementen volgens de Chinese Geneeskunde is een 
krachtige gids om je lichaam in balans te brengen en een gelukkig leven te 
leiden. Deze eeuwenoude beproefde methode leert ons op een eenvoudige 
manier juiste voedingskeuzes maken,  onze nachtrust optimaliseren, de 
helende lichaams-en ademhalingstechnieken integreren in ons dagelijks 
leven.  

Workshop (3.5 uur) 
keuze tussen één of meerder topics
ALL-IN (5 complementaire thema’s)
Inclusief syllabus, handleiding en een E.H.B.O- kit

 Holistic Health & Healing traject 



5 Complementaire thema’s : 

1) Burnt & Stressed-Out:
• Definitie van stress & de fasen van burn-out
• De rol van stress in ons lichaam
• Alarmsignalen en herkennen van chronische stress en tips

om het te voorkomen
• Zelfinzicht en–kennis verbeteren, verhogen van veerkracht

& stressbestendigheid

2) Sleep Well, Good Mood  & Energy Boost:
• Wat is  immuniteit en hoe draag je beste zorg voor je energiereserves?
• Op welke manier kan je je immuniteit en vitaliteit versterken op een

natuurlijke manier?
• Hoe is je slaapkwaliteit?
• Welke pijlers zijn het belangrijkste voor het behoud van je evenwicht

tussen rust en actie.
• Verhoog je energiepeil, vitaliteit en versterk je immuniteit

3) The Big Five : Emoties & Seizoenen: elk seizoen heeft zijn typische
karakter en energie Indien we meer leven volgens de seizoenen
en de bijbehorende emoties leren begrijpen kunnen we gezond
blijven en meer in flow zijn.
• Welke emoties leven het meeste in jou?
• De impact van chronische emoties op je gezondheid
• Wat is je favoriete seizoen?
• Inzicht en in kaart brengen van jou unieke emotionele landschap

4) Food 4 the Body & Soul. Wat is gezond voor jou lichaam?
• Kan je alles verteren, letterlijk én figuurlijk.
• Welke kruidenthee is passend voor welke klachten?
• Hoe kijk je naar het leven en wat betekent het om op je pad te zitten?
• Ook de filosofische zijde van de medaille mag niet ontbreken:

wat is onze bezieling en zingeving?

5) To the Point & Be (in) your Element:
• Welk element ben jij volgens de Chinese vijf elementenleer en

filosofie?
• Wat zijn je talenten, overtuigingen, waarden, valkuilen en patronen?
• Eens je weet wie je bent, kan je bewuster kijken naar de systemen van

familie, werksituatie. Zo leer je jezelf en de ander beter begrijpen.



Contacteer me vrijblijvend voor prijzen 
of formules op maat van uw bedrijf

Praktisch:

 Acupressuurpunten vinden en inmasseren met bepaalde essentiële oliën, 
recepten per seizoen, yoga oefeningen (per seizoen en orgaankoppel) en 
ademhalingsoefeningen die je ondersteunen. Op het einde krijgt iedereen 
een korte feeling van een acupunctuurbehandeling. 
Een healthy bag met voedingssupplementen , gemmotherapie- complex, 
flesje essentiële olie , een homemade airspray (aangepast per thema) en 
vele tips en tricks per topic om je te ondersteunen per seminar. 

Een gelukkige en tevreden medewerker is :
• 2 X minder ziek

• 6X minder afwezig

• 9 x zo loyaal

• 31% productiever / efficiënter

• 55% creatiever



Over mezelf

Geboren in het bouwjaar 1982, te Lier en opgegroeid in het 
kleine dorpje Everberg. Van jongsaf aan waren mijn missie, 
interesse en fascinatie snel duidelijk: de mens en zijn gezondheid.  
De opleiding tot kinesitherapeut en sportkiné was een 
geweldige springplank voor verdere verdieping. Ik bleef op zoek 
naar diepere lagen en linken: het waarom, hoe, oorzaak, de kern 
van de klachten? Mijn docenten werden gek van al mijn vragen:  
“Ja maar,… en waarom,… en van waar komt dit dan?”

Contact 
info@acubelle.be
annabelle@acubelle.be
+32 497 89 56 69
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