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Mensen tekenden in de oertijd al op 
rotsen en kleding. Het is een directe en 
natuurlijke manier om dat, wat van 
binnen leeft en belangrijk is, te laten zien. 
De hele dag zien, horen, voelen en ruiken 
we allerlei informatie die bij ons binnen-
komt en deze verwerken we tot beelden. 

Onbewust verwerken en interpreteren we  
zintuiglijke prikkels. We geven er be-teken-is 
aan. We selecteren wat belangrijk is.  
Alles wat je zichtbaar maakt in een tekening, 
beeld, schilderij of collage, geeft je innerlijke 
beelden weer. Een tekentherapeut helpt je om 
die beelden te ontleden en kenbaar te maken. 
Je ontwikkelt je fantasie en je voorstellings
vermogen en werkt tegelijkertijd aan kunst
zinnige expressie. Je onderzoekt wat je 
gemaakt hebt: 'Wat zegt de tekening over mij? 
Wat is mijn kracht en wat is mijn behoefte op 
dit moment?' De tekentherapeut helpt je je 
tekorten om te zetten in wensen, emoties of 
dromen. Door het hele lijf in te zetten en beide 
hersenhelften te stimuleren, kom je meer in 
balans en leer je jezelf beter kennen. 

Teken-taal

De oplossing voor veel problemen ligt niet in 
het oefenen van vaardigheden, maar vooral in 
het accepteren van je eigen tekortkomingen: 
'Waar ben ik goed in en waar moet ik nog wat 
meer ontwikkelen? Wat is er zichtbaar in de 
tekening en wat ontbreekt er? Hoe komt dit? 
Waar liggen mijn sterke punten en waar mijn 
zwakheden?' Je leert betekenis geven aan je 
werkstuk en gaat daarmee aan de slag.
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 Je staat sterker als je jezelf beter begrijpt. 
Dat is wat tekentaal met je doet. Dat is eng 
en heel bevrijdend tegelijk!

Hooikoorts? Allergie? Weg ermee!
Herkenbaar? Bij de eerste lentedagen 
 geniet iedereen van de eerste zonnestra-
len. Hup, lekker naar buiten, de tuin in of 
een rondje fietsen. Alleen jij zit binnen.  
Of je bent wel buiten maar loopt rond 
met brandende ogen en een loopneus.  
Die vervelende allergieën! 

Hooikoorts is een veelvoorkomend probleem, 
net als andere allergieën trouwens. Een allergie 
is een overdreven reactie van ons immuunsys
teem op volkomen onschadelijke stofjes.  
Via onze ademhaling en ons eten, maar ook  
via onze huid en ogen komt ons lichaam met 
deze stofjes (ook wel 'allergenen' genoemd) 
in aanraking. Allergenen kunnen bijvoor
beeld afkomstig zijn van graspollen of andere 
planten (in het geval van hooikoorts). Of je 
nu hooikoorts of een andere allergie hebt, de 
symptomen zijn vaak wel bekend: een loop
neus, niezen, tranende ogen.
Er zijn veel middelen op de markt die de sympto
men bestrijden. Dat is vaak een eerste stap.  
Met reflexzonetherapie pak ik niet alleen de 
symptomen aan, maar ook de onderliggende sys
temen in het lichaam die er invloed op hebben.  

Onder andere de darmen (waar de klep van 
Bauhin zit, die mede oorzaak kan zijn van hooi
koorts), de lymfeklieren (zorgen voor afvoer van 
de afvalstoffen in ons lichaam) en de bijnieren 
(spelen een rol bij het ontstaan van ontstekin
gen in het lichaam) worden aangepakt. 
Door voetreflex komt je lichaam meer in  balans, 
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verbetert de bloeddoorstroming en je krijgt er 
ontspanning voor terug. Kortom: je zorgt er
voor dat jouw eigen lichaam ‘beter in zijn vel 
komt te zitten’. En hierdoor maken allergenen 
minder kans. Kom maar op met dat rondje 
fietsen en tuinieren! 
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