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Door de vastgezette spierspanning wordt het functioneren van ons zenuwstelsel negatief  

beïnvloed. De communicatie van en naar de hersenen verloopt niet meer optimaal en het  

zelfherstellend vermogen wordt geblokkeerd. Door het negeren van signalen, stapelt de spanning 

zich op in ons lichaam. Het natuurlijk herstellend vermogen en daarmee de gezondheid van het 

lichaam neemt door iedere laag spanning steeds verder af. Het lichaam kan dan wel wat hulp van 

buitenaf gebruiken om de opgedane lichaamsspanning los te laten. Een BSR practitioner (behande-

laar) kan door middel van een spierreflex-test de locatie en richting van de spierspanning bepalen. 

Daarna zal door middel van lichte en handmatige impulsen het lichaam worden aangezet tot het 

loslaten van vastgezette spierspanning.  De hersenen krijgen door deze impulsen een seintje van 

buitenaf om de opgebouwde spanning los te laten. Door het loslaten van de spierspanning zal  

de zenuwcommunicatie weer op gang komen, waardoor het zelfherstellend vermogen van  

het lichaam weer optimaal kan gaan functioneren.

www.bodystressrelease-ermelo.nl

BSR heeft als doel het lichaam aan te zetten tot zelfherstel. Deze aanvullende gezondheids- 

techniek is in de jaren '80 in Zuid-Afrika ontwikkeld door Ewald en Gail Meggersee.   

Door de milde en effectieve BSR behandeling wordt het lichaam gestimuleerd om vastgezette 

spierspanning (bodystress) los te laten (release), zodat het zelfhelend vermogen van het lichaam 

weer optimaal kan functioneren. BSR is geen vage, zweverige techniek, maar kenmerkt zich juist 

door de eenvoud en goede resultaten!

Klachten verdwijnen en gezondheid keert terug. 
Met BSR bent u op weg naar een gezonder leven.  Dat klachten tussen de oren zitten 

en dat je maar met je klachten moet leren leven, dáár geloven wij niet in.

BSR richt zich niet specifiek op een ziekte of lichamelijk probleem, 

maar op het vrijmaken van lichaamsspanning (bodystress). BSR verbe-

tert het herstellend vermogen van het lichaam, waardoor het lichaam 

zichzelf weer kan herstellen van klachten. Als het niveau van stress 

voor ons lichaam te hoog wordt, gaat het zich daartegen beschermen 

door spieren vast te zetten, met stijfheid, pijn en/of zwelling als gevolg. 

Dit is een natuurlijke, beschermende reactie van het lichaam, een  

signaal om rustig aan te doen, zodat het lichaam de kans krijgt om  

te herstellen. Wordt dit signaal genegeerd, dan zal het lichaam in deze 

beschermende fase blijven en de spanning op een dieper niveau in  

de spieren vastzetten, met als gevolg meer pijn en klachten.

Een consult is altijd op afspraak. 

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op het volgende telefoonnummer: 

06 - 11 152 258

     BSR is voor jong en oud, 
               voor gezonde en minder 
            gezonde mensen. BSR verbetert het zelfherstellend 

     vermogen van het lichaam.


