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Hulp bij lichamelijke, 
emotionele en psychische 
klachten

Herken je dit? 

• Vaak hoofdpijn? 

• Nek- en schouderklachten? 

• Rugklachten?

• Heup-, knie-, beenklachten?

• Jeuk, eczeem? 

• Maag-, darmklachten?

• Vaak moe, uitgeblust? 

• Burn-out, overspannen?

• Depressief?

• Stress over je werk?

• Last van het verleden?

• Weet je het even niet meer?

• Emotionele, psychische klachten?

• Wil je omgaan met autisme?

Wil je hier wat aan doen?
Maak een afspraak voor 
een gratis intake.
info@haraco.org  |  06 198 96 114

Maarten Bos 
Coaching | Malvatherapie | Mindfulness



Malvatherapie
Bij de Malvatherapie wordt een klacht, ziekte of 

probleem wordt vanuit een holistisch perspectief 

bekeken: er wordt gekeken naar de (reguliere) 

lichamelijke klacht, de psychosociale invloeden daarop 

en de energetische oorzaken. Door deze benadering 

ga je beter begrijpen waarom zich iets voordoet in 

jouw leven. Daardoor leer je jezelf beter begrijpen 

om vervolgens bijpassende keuzes te maken. Niet 

alleen de klacht wordt behandeld maar ook de 

(achterliggende) oorzaak wordt aangepakt. 

Malvatherapie is voelbaar anders. Een 

lichaamsgerichte therapie. Je merkt direct dat een 

behandeling werkzaam is. Je ervaart meer rust, de 

klacht vermindert en je voelt jezelf beter in balans. 

Zou dat niet fi jn zijn?

Mindfulness
Mindfulness en meditatie zijn niet zweverig. 

Mindfulness heeft niets te maken met het 

wegvluchten uit de werkelijkheid. Juist het 

tegenovergestelde. Het heeft juist alles te maken met 

het in het NU leven. Met het in het NU voelen, ruiken, 

proeven en heel bewust omgaan met je leven, je 

keuzes en het werk wat je op dit moment doet, wat 

het dan ook moge zijn. 

Mindfulness en meditatie  kan je oefenen. Iedereen 

kan het leren. Het is een vaardigheid. Het vergt de 

moed, wil en de discipline om het te doen. Het is 

oefenen met vallen en opstaan. Maar wie wil dat 

nou niet als dat je rust in je hoofd, een vreugdevoller 

leven of een betere werksfeer oplevert?

Coaching 

Coaching gaat zeker niet over iemand die zegt 

wat jij moet doen. Persoonlijke coaching is een 

manier om jou de instrumenten aan te reiken om je 

eigen antwoorden te vinden, om je te stimuleren en 

te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes 

om vervolgens actie te ondernemen. Dat je zelf gaat 

realiseren wat je zou mogen doen om je leven te 

verbeteren, relaxter te maken en vreugdevoller te laten 

zijn. Een gekwalifi ceerde coach kan je hiermee helpen.


