
Lezing : Van Burn – out naar Energiebeheer 
 

Een beetje stress en een beetje adrenaline maken en houden je lekker 
scherp. Daar is niets mis mee, want zo haal je steeds weer het beste uit 
jezelf en dat draagt bij aan een vervuld en voldoening schenkend leven. 
 ontspanning tegenover staan, is dat geen enkel probleem om geestelijk 
en lichamelijk gezond te zijn en te blijven. Als die broodnodige rust en 
ontspanning te vaak en te veel achterwege blijft, dan kun je 
achtereenvolgens te maken krijgen met stressklachten, chronische stress, 
overspannenheid en burn – out. 
Steeds meer mensen krijgen hiermee te maken. Deze problematiek kost 
jaarlijks vele miljarden aan gezondheidszorg en begeleiding. Maar vooral 
ook heel veel levenskwaliteit en levensvreugde. Het is vaak een eenzame 
strijd van meer overleven dan echt leven. Een soort overlevingstocht 
tussen vakanties die meer en meer dienen om bij te komen en zo 
langzaam maar zeker op weg naar het verlossende pensioen. Gepaard 
gaande met vele klachten van kwaad tot erger in een duidelijk patroon 
van 7 stadia die in elkaar overgaan. 
In deze lezing komen de Natuurgeneeskundige Oplossingen per stadium 
aan bod. Zo ontstaat een Natuurgeneeskundig Stappenplan voor de 
natuurlijke aanpak van deze  nijpende problematiek die steeds meer lijkt 
op een soort van ''Burn – Out – Epidemie''. 
Mijn praktijkervaring is dat de Natuurgeneeskunst een heel mooi en 
vooral ook oplossingsgericht pakket aan mogelijkheden biedt. 
Wat is er fijner dan de ander, die in deze situatie is beland, weer terug in 
het Licht te helpen vanuit een situatie die door één van mijn cliënten 
werd omschreven als ''de donkere dagen van de ziel''. 
 
Plaats   : Apeiron – Vitaal,  
     Winkelveldstraat 5, 55916 NX   Venlo 
Datum en tijd  : Dinsdag 9 juni van 20.00 – 22.00 uur 
Kosten   : Euro 25.= (Incl. Reader/Thee/iets lekkers) 
 
Welkom bij Henny Schopman & Herman Gommans 
 
Opgave kan persoonlijk of via info@apeiron-vitaal.nl of via 

M: 06 – 48 25 46 50 (Herman) 
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