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Lieve jij,

Je mag niet meer voor de lol "op pad". De horeca gaat helemaal dicht, het aantal sociale contacten
moet sterk omlaag en je mag in je eentje alleen nog maar noodzakelijke boodschappen doen...
Gelukkig mogen contactberoepen als masseurs nog wel doorgaan!

Welkom bij Intensie!

Corona en massage

Ik blijf open, zo lang het kan en mag!
Een massage neem je niet voor je lol! Zeker in deze barre �jden niet!
Aanraking is een primaire levensbehoe�e! Door de maatregelen
raken we elkaar niet of nauwelijks aan. Hierdoor ontstaat bij veel
mensen huidhonger, maar het kan ook op termijn leiden tot
vervreemding van je lichaam (je voelt je disconnected) en zelfs angst
en depressiviteit.
Het is mijn inten�e, om te blijven voorzien in deze basisbehoe�e!

In het voorjaar heb ik het Corona-protocol 1 opgesteld. Deze voldoet
gelukkig nog steeds aan alle adviezen en maatregelen! Wel vraag ik
je tegenwoordig om je contactgegevens beschikbaar te stellen voor
een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Mondkapjes stel ik niet verplicht. Zolang jij en ik minimaal 48 uur klachtenvrij en niet in contact
met een corona-pa�ent zijn geweest, acht ik het risico op besme�ng erg klein. Maar voel je vrij
om er toch om te vragen! Ik heb ze in huis en ga graag op je verzoek in.

Last van een dip?

De dagen worden korter... de gure wind woeit door de bomen... de
grond bedekt met bladeren en eikels...
Heerlijk om dan lekker buiten te wandelen! Even flink uitwaaien, je
hoofd leegmaken!

Maar voor sommigen breekt dan ook een �jd van neerslach�gheid
aan... de herfst is het seizoen van jezelf terugtrekken, in je eigen
coconnetje zijn... en dan ligt de najaarsdip op de loer. Misschien voel
je je eenzaam, mis je de sociale contacten. En met alle corona-
maatregelen kan dit nog sterker aanvoelen... de tweedeling in de
mens met voor- en tegenstanders... hoe lang blij� corona nog bij ons... Ik noem dit de
coronajaarsdip.
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Door op een liefdevolle en zuivere manier aangeraakt te worden, kun je weer in contact komen
met je eigen lichaam en je weer mens voelen! Er is niets mis met je! Een mens is een sociaal
wezen, en hee� die fysieke contacten nodig.

Klant-feedback

Ik ben heel benieuwd hoe jullie mijn sessies ervaren. Daarvoor heb ik
recentelijk een feedback-formulier opgesteld, om o.a. te kijken naar
verwach�ngen versus resultaat. Ook is er natuurlijk ruimte voor
opmerkingen en sugges�es.

Naar aanleiding hiervan heb ik al een eerste aanpassing gedaan! In
de prak�jk staat nu een kamerscherm, waarachter je je desgewenst
kunt omkleden. Eigenlijk is de ruimte er net iets te klein voor, maar
hopelijk kan ik hiermee jouw ervaring nog een stukje aangenamer
maken!

Sowieso sta ik al�jd open voor feedback, maar misschien maakt dit formulier het wat

laagdrempeliger voor je. Wil je alvast een kijkje nemen? Klik dan hier 2

Warme groet,
Steven

1 h�ps://intensie.nl/protocol.php
2 h�ps://forms.gle/3AxfqLTqMqmwxKhu9

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hiervoor aangemeld hebt.
Aan- en afmelden kan heel eenvoudig via deze pagina,
waar je ook een overzicht van vorige nieuwsbrieven kunt vinden.

Natuurlijk mag je deze nieuwsbrief delen met je vrienden en familie �����

--
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