
lichaamsbesef – stiltetraining - energetische therapie  
 
 

   

 
individuele bijeenkomsten in DE SERRE  
Mirelle Thijsen opent per 1 september 2012 een praktijk voor 
individuele bewustzijnsgroei. Aandachtspunten zijn: 
energetische therapie door middel van hands-on, meditatie en 
stiltetraining, naast ademoefeningen, ontspannende massage, 
houding en beweging.  
 
programma 
Lichaamsbewustzijn is het vergroten van de aandacht bij het 
lichaam, op celniveau. Daardoor gaan we beter luisteren naar 
de signalen die het lichaam afgeeft. Het voelen staat centraal, 
mogelijk gemaakt door de zogeheten propriocepsis. Dat is de 
informatie van het lichaam die via de zintuigcellen in huid, 
spieren, pezen en gewrichtskapsels wordt overgebracht: het 
voelen van binnenuit. Meditatie, zonder richtlijnen of een 
vooropgesteld doel, is een manier om die informatie op te 
doen en het lichaamsbesef te vergroten.  



Een andere manier is overdracht van eenheidsenergie door 
middel van handoplegging op het hoofd. De eenheidsenergie 
geeft je praktische handvaten om je leven op een hoger plan 
te tillen; bewustzijnsgroei door te maken. De gebieden in de 
hersenen die te maken hebben met piekeren, dwangmatig 
controleren en ruwe emoties worden gekalmeerd. De hogere 
functies zoals intuïtie en het gevoel van verbondenheid met 
jezelf en je omgeving worden gestimuleerd. 
	  
Afgestemd op de individuele klachten en het energieniveau 
van het moment wordt op maat een programma 
samengesteld. Naast meditatie en overdracht van 
eenheidsenergie worden ademoefeningen ingezet om je in een 
staat van hoger bewustzijn te brengen, de bloedsomloop te 
stimuleren en meer lichaamsbesef te ontwikkelen. Het 
lichaam, muziek en stilte worden daarbij als voertuigen 
gebruikt. Ontspanningsoefeningen en massage op een Nikken 
matras http://www.nikken.com. kunnen worden aangeboden. 
Afsluitend is er kruidenthee. 
	  
 
 
doelstelling 
Doel is een levenshouding en lichaamsbesef te ontwikkelen 
die zich kenmerken door aanvaarding en acceptatie van alles 
wat is. Een kleine bijeenkomst in ‘waarheid’ zogezegd, 
teneinde innerlijke conflicten aan het licht te brengen, te 
observeren en uiteindelijk te verwerken. 
 
doelgroep 
Het programma is geschikt voor jongeren en volwassenen. En 
in het bijzonder gericht op ADHD; identiteitsproblematiek; 
burn-out klachten; migraine; ME; begeleiding van levensfasen.  
 



contact 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mirelle Thijsen via 
e-mail mthijsen@xs4all.nl of per telefoon: 06-24609600. Op 
afspraak, woensdag en vrijdag: 10.00-17.00. J.F. van 
Hengelstraat 34 1019 DC Amsterdam. 
Meld je nu aan voor een gratis consult & behandeling op 
vrijdag 24 augustus 
 
 
Mirelle Thijsen (1960) heeft een opleiding tot fysiotherapeut 
afgerond (1978-1982), ruim 15 jaar yogalessen gevolgd, 
stiltetrainingen en verdiepingsprocessen gedaan en is in 
retraite gegaan bij Frans Trepels www.onestudio.nl en Deep 
http://www.eenheidervaren.nl/. 
Mirelle is in 2010 geïnitieerd als blessing gever. 
http://www.onenessnederland.nl/ 
 
 
 
 
 
                           
 
 



                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


