STRUCTURELE
ATLASBEHANDELING
Wie komt in aanmerking?
Aangezien de methode – als ze juist wordt toegepast – volledig veilig
is, is er geen enkele beperking. Wie het nodig acht de positie van
de atlas te laten observeren en indien nodig te laten behandelen, is
welkom, ongeacht de leeftijd of medische voorgeschiedenis.

Dus van harte welkom…
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Een doelgerichte diepgaande massage
met behulp van een toestel
dat hiervoor speciaal ontworpen is.

Situering
De atlas (= de eerste halswervel) draagt niet
alleen het hoofd, maar zorgt ook voor de balans en de tonus van de wervelkolom en alzo
van het hele skelet. De juiste positie van de atlas is één van de basisvoorwaarden voor een
goede gezondheid. Om die reden spreken we
terecht van een wellness-behandeling.
Bij veel mensen bevindt deze eerste halswervel zich niet in een optimale positie, wat op zich al de volgende rechtstreekse problemen
veroorzaakt:
- Hij verkleint of vervormt de opening tussen de schedel en het
ruggenmergkanaal wat extra torsie en/of druk veroorzaakt op
het ruggenmerg, de hersenvliezen, de hersenzenuwen en de
passerende slagaders.
- Als compensatie staat het hoofd in een scheefstand.

De structurele atlasbehandeling
Deze omvat verschillende werkmethoden. De juiste aanpak van een
individuele behandeling is gebaseerd op een grondige observatie van
verschillende factoren in de positie van de hals en de mogelijke belemmeringen bij bepaalde bewegingen ervan. Door de typische massage op de juiste halsspieren wordt de atlas uitgenodigd naar zijn optimale – door de natuur voorziene – positie.

Standaard procedure:
1. Een eerste samenkomst met intakegesprek, observatie en
volledige behandeling.
2. Een follow-up, 4 à 8 weken later.

Resultaat…
Wat mag je verwachten?
- op korte termijn:
Na de behandeling is er vaak al een gevoel van opluchting,
ontspanning en een eventueel aanwezige hoofdpijn verdwijnt
meestal. Ook de lichaamshouding verandert opvallend snel.
De plek/plaats waar de massage plaatsgevonden heeft,
blijft ongeveer een drietal dagen gevoelig bij aanraking.

- op lange termijn:
Afhankelijk van hoelang en hoeveel compensaties
men heeft opgebouwd, zal de decompensatiefase
korter of langer duren, minder of meer voelbaar zijn.
Er kunnen ook lastige reacties worden ervaren of zelfs
ontgiftingsreacties. Maar ze zijn altijd een gevolg van de
toegenomen werking van het vermogen tot zelfheling.
Ze kunnen vergeleken worden met reacties die ervaren worden na een behandeling met osteopathie,
homeopathie of andere natuurlijke behandelmethoden.
Bovendien zullen alle natuurlijke behandelmethoden
veel efficiënter werken na een atlasbehandeling.
Omdat er één van de basisvoorwaarden van de gezondheid
in orde wordt gebracht, kan het resultaat positief zijn op veel
terreinen, zowel op lichamelijk als op psycho-emotioneel
vlak.

