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Herfst! 

Na een zomer vol ontspanning, inspanning en prachtige bergen, rivieren, meren, zeeën, bossen, 

boeken en genieten van gezin en rust is het opeens herfst! De herfst is na deze verrukkelijke lange 

zomer het seizoen dat me de meeste inspiratie geeft en ik neem je er graag in mee. 

 

Yoganieuws 

De Hatha yogalessen bij Fitland Kampen zijn ontzettend leuk om te geven en zijn per direct vervroegd 

van donderdagochtenden om 09.15 naar elke donderdagochtend 09.00 (behalve schoolvakanties, 

dan wordt gekeken of de les vervangen kan worden). Nieuwsgierig naar wat yoga voor jou kan doen? 

Kom dan gerust eens voor een proefles. De les is ook heel geschikt voor beginners omdat er steeds 

opties worden aangegeven, waardoor je je practice zo kunt doen dat hij bij jouw lichaam past op dat 

moment. 

 

Daarnaast volg ik momenteel een docentenopleiding Ashtanga Power Yoga om ook les te kunnen 

gaan geven in deze pittige vorm van yoga. Ashtanga yoga is een van de fysiek meest uitdagende 

vormen van yoga, waarbij je practice een meditatie in beweging wordt en je via ondermeer je 

ademhaling naar binnen leert te keren om zo een optimale concentratie en focus op te bouwen. Ik 

nodig je uit om dinsdag 16 oktober, 10.00 een gratis proefles te komen doen bij Fitland Kampen 

waar ik een les Poweryoga vervang voor een collega zodat je een beeld krijgt van deze aantrekkelijke 

Yang vorm van yoga en wat die voor jou kan doen. Ook deze les is door het geven van opties 

geschikt voor beginners. 

 

Essentiële oliën en aromatherapie massage 

Bij Balanergy wordt gebruik gemaakt van essentiële oliën bij de oliemassages. Deze oliën, ook wel 

etherische olie genoemd, hebben krachtige, reinigende eigenschappen en zijn van natuur anti-micro 

bacterieel. Met hun unieke chemische structuur kunnen ze direct door de huid worden opgenomen en 

zorgen ze voor onmiddellijke reactie daar waar het is aangebracht. Bepaalde oliën kunnen ook 

worden gebruikt als voeding, waarbij ze je helpen je vitaliteit en welzijn te bevorderen. 

Etherische oliën zijn heel zuiver en worden onmiddellijk door de huid opgenomen. Pure, onversneden 

etherische oliën zijn doorzichtig en variëren in kleur van kristalhelder tot diep blauw. Door de 

geschiedenis heen werden essentiële oliën al veel gebruikt in verschillende culturen vanwege hun 

medicinale en therapeutische werking.  

 

Bij Balanergy wordt ondermeer gewerkt met de onderstaande essentiële oliën vanwege hun unieke 

eigenschappen, waardoor je massage een aromatherapie upgrade krijgt: 

 

Sinaasappel: zoet en toch verfrissend, revitaliserend, stimulerend, kalmerend voor de spijsvertering 

Citroen: helpt bij het afvoeren van afvalstoffen, stimulerend, desinfecterend, antibacteriële en 

antivirale werkeing 



Bergamot: mentale kracht en energie, bij angst en emotionele problemen, helpt in de behandeling 

van: littekens, wonden, zweren, steenpuisten, puistjes, keelpijn, koortsuitslag, eczeem, 

insectensteken, psoriasis, mondinfecties, vermoeidheid, blaasontsteking,  spijsverertingsproblemen, 

winderigheid, maagklachten, opgezet gevoel en buikpijn. 

Lavendel: rustgevend, verbetert inslapen, verzacht een insectenbeet, mierenbeet, kwallenbeet of een 

wespensteek  

Pepermunt: vermindert spierpijn na een training, verbetert het humeur, gaat vermoeidheid tegen 

Leelawadee (frangipani): ontspant zenuwen en spieren, verlicht bij onstekingen, hoofdpijn en 

rugpijn, vochtinbrengend voor zelfs de zeer droge Gardenia: 

Guave blad: werkt als antioxidant, antibacterieel, gaat schimmels tegen 

 

Wist je dat… 

Er bij Balanergy standaard ruim de tijd genomen wordt om de actuele gezondheidssituatie in kaart te 

brengen, voorkeuren te bekijken qua massage en een passende olie te kiezen? Alleen door rust en 

ontspanning komt je energie weer in balans. Balanergy werkt holistisch door de signalen die jouw 

lichaam en geest geeft als totaalplaatje te bekijken zodat niet de alleen de klacht maar waar mogelijk 

ook de oorzaak van een disbalans kan worden aangepakt. Na een massage is er voldoende tijd voor 

het geven en laten zien van eventuele oefeningen of andere tips, afgestemd op jouw persoonlijke 

situatie.  

 

Wist je dat… 

Als je nog nooit een Thaise massage hebt gehad bij Balanergy, je deze eenmalig kunt uitproberen 

voor 32,50 voor een uur of 47,50 voor 90 minuten? Kom beleven hoe deze heerlijke vorm van 

massage waarin je zowel gekneed wordt als in stretches gelegd wordt, jou het gevoel geven weer 

losser en flexibeler in je vel te zitten! Kijk op https://www.balanergy.nl/thaise-yogamassage-c1wky voor 

meer informatie over wat deze massage precies inhoudt en boek hem vandaag nog op 

www.balanergy.nl/online-agenda. 

 

Cadeautje! 

Om de herfst te vieren krijg je bij nieuwe boekingen vanaf vandaag een kortingsbon (of cadeautje) 

mee die je de keer erna kunt gebruiken. Bij massages van 45 minuten krijg je een bon van 2,50, bij 60 

minuten een potje originele Thaise spierbalsem en bij 90 minuten een kortingsbon van 5,-! Je 

kortingsbon is geldig bij boekingen tot en met 31-1-2019.  

 

Nieuwe tarieven 

Per heden heeft Balanergy nieuwe tarieven voor het eerst in 3 jaar. In de bijlage en op de website vind 

je de nieuwe tarieven. Alle reeds gemaakte afspraken gaan uiteraard tegen het oude tarief. De prijzen 

zijn zodanig opgebouwd dat hoe langer je massage is, hoe goedkoper hij wordt. 

 

Dit was het voor nu. Heb je vragen over massage, yoga, houding of wil je advies? Neem even contact 

op.  

 

Hartelijke groet, 

Balanergy 
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