
Gemma van den Akker (1962)
We weten allemaal wel dat licha-
melijke klachten invloed hebben 
op onze emoties en ons geestelijk 
welzijn. En omgekeerd. Op deze 
manier werk ik in mijn praktijk 
met invoelen en specifiek helende 
sessies waardoor bewustwording 
komt op de essentie van je klacht.

“Als je tot de werkelijke kern mag komen, kun 
je ook tot werkelijke genezing komen en daar is 
meer voor nodig dan kennis en technieken. Het 

contact hiermee komt niet tot stand via het 
rationele denken, het is meer de bedoeling dat 
we onszelf durven aanvaarden, durven voelen. 

Dat we omarmen en aangaan, zodat het niet meer 
onderdrukt hoeft te blijven worden”

Ik ben moeder van twee kinderen. Regulier medisch 
geschoold, ruim 30 jaar werkervaring als verpleeg- 
kundige en ruim 20 jaar werkzaam als hoogopgeleid  
en geregistreerd Natuurgeneeskundig Therapeut.

Recent heb ik een ernstige ziekte doorgemaakt en 
ben door een diepe ervaring heen gegaan. Het heeft 
me nog meer inlevingsvermogen en inzicht opgeleverd 
en inspiratie om mijn werk vorm te geven.

Met welke klachten kunt u terecht?
Uiteenlopende klachten m.b.t. lichamelijke, 
emotioneel, geestelijk en spiritueel welzijn.
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Behandelmogelijkheden
Op de website vindt u voorbeelden en uitleg over 
diverse behandelmogelijkheden.

Zoals: Helende Kracht van het Hart; Met  invoelende 
focus en aanraking wordt op een oordeelloze wijze 
contact gemaakt met hetgeen zich letterlijk en 
figuurlijk onderhuids afspeelt en wat vaak ònder de 
pijn of het ongemak verborgen ligt. Via het lichaam kom 
je in contact met wat je ten diepste beroerd, anders 
dan wanneer we alleen in gesprek zouden blijven.

Inverse Wave Therapie; Wanneer het duidelijk is welk 
thema bevrijd wil worden. Uitermate geschikt voor 
vastzittende patronen, angsten, fobieën, verslavingen 
en dergelijken.

Verder werk ik met Massages, krachtig werkende 
Bloesemremedies, Geneeskruiden, Voedingsadviezen, 
Iriscopie en diverse Natuurgeneeskundige therapieën. 

Reguliere therapie en medicatie worden niet afgeraden 
of doorkruist.  Ik neem de tijd voor u.

Vergoeding
De kosten van een consult zijn € 60,= per uur. (excl. 
BTW) en worden vergoed door zorgverzekeraars via 
de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste 
van het eigen risico. Ik ben geregistreerd lid bij 
beroepsverenigingen voor hogeropgeleiden NWP en 
RBNG.

Cursussen
Elk jaar organiseer ik korte en praktische cursussen 
op het gebied van Massage, Voeding en Meditatie. Zie 
website voor ervaringen, info en aanmeldingen. Ook 
organiseer ik jaarlijks een Buitenland reis met thema.

Augustinusweg 10
5853 ED Siebengewald
0485 - 441840
info@levensakker.nl
www.levensakker.nl

 levensakker.nl
lid Beroepsvereniging Hoger Opgeleiden
in de Natuurgeneeskunde N.W.P. en RBNG
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