De gevolgen van verstoorde reflexen:
Reflexen die niet of onvoldoende geïnte
greerd zijn belemmeren de ontwikkeling.
Hierdoor zijn wij gevoeliger voor stress en
verandering. Nieuwe dingen leren kost
ons meer moeite.
Deze stress kan zowel fysiek (bijv. pijn,
beperking) als mentaal (bijv. spanning,
fobie) merkbaar zijn.
Concentratieproblemen of constante
stress kan een gevolg hiervan zijn.
Klachten kunnen o.a. ontstaan na een
traumatische gebeurtenis, ongeluk,
operatie of bij een chronische ziekte/
pijn. Zowel vóór, tijdens als ver na de
geboorte. De klachten kunnen heel
verschillend zijn en hebben betrekking op
de diverse aspecten van reflexpatronen:
motoriek, zintuiglijke waarneming,
leervermogen en/of psyche en gedrag.

Reflexintegratie

Leren, Gedrag en motoriek
kunnen uitdagingen opleveren.
Door te beginnen bij de basis
kan iedereen zijn top bereiken!
Reflexintegratie is onder andere
succesvol bij:
angsten
autisme, ADHD, DCD en PTSD
boosheid of depressie
burn out / stress
herstel na operatie of ziekte
hooggevoeligheid
leer uitdagingen
motorische onhandigheid
problemen rondom emotie regulatie
psychische problematiek
sensorische uitdagingen
slapeloosheid
sociaal emotionele disbalans
stress tijdens de zwangerschap
verlaagd zelfvertrouwen / zelfbeeld
verminderde controle over blaas of darmen
verminderde weerstand
vertraagde ontwikkeling
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Meer informatie kunt u lezen
op de website: IngridReflex.nl

praktijk voor reflexintegratie

Rokkeveenseweg 26A
2712 XZ Zoetermeer
Tel: +31 6 12 87 91 75

praktijk voor reflexintegratie

Reflexintegratie
is geschikt
voor alle leeftijden

Ingrid Reflex werkt o.a. met de Masgutova
Neuro-senso-motorische Reflex Integratie®
methode en de Quantum Reflex Integratie
methode.
Deze methodes werken aan het zelf
herstellend vermogen van het menselijk lijf.
Ze werken zónder medicijnen of medische
ingrepen.

Tijdens de behandeling worden zowel
passief als actief oefeningen gedaan
om niet-geïntegreerde of verstoorde
reflexpatronen alsnog optimaal te
integreren. Daarnaast wordt informatie
gegeven over reflexen, persoonlijk advies
en oefeningen die aansluiten op de
individuele situatie. De duur van de
behandeling is afhankelijk van de ernst
van de problemen.
Het proces komt overeen met het aan
leggen van een nieuwe weg. We werken
samen aan de bouw van een smal
zandpad (nieuwe hersenverbinding) tot
een soepele snelweg (het reflexpatroon).

Primaire reflexen zijn automatische
bewegingen van het lichaam die bedoeld
zijn als bescherming en overleving.
Ze dienen als fundament voor de verdere
ontwikkeling.
Tevens vormen ze de basis voor innerlijke
veiligheid, bewegingen, informatie
verwerking, alle aspecten van het leren,
gedrag en de psychische ontwikkeling.

Dit proces kan echter op twee manieren
verstoord worden:
1 	Wanneer het proces van de ontwikkeling van reflexpatronen onvoldoende
kans krijgt, kunnen de primaire
reflexen actief blijven.
2 	Later in het leven kunnen ook
verstoringen van reeds geïntegreerde
reflexpatronen ontstaan door een
ziekte, (chronische) pijn, stress,
ongeluk of traumatische ervaring.
Het is fijn te weten dat deze reflexpatro
geintegreerde
nen op iedere leeftijd
– opnieuwreflexen
of voor
het eerst, geheel of gedeeltelijk – geïnte
greerd kunnen worden.
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