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De heilzame werking van Dorn therapie en Breuss massage

‘Je voelt je als 

herboren!’

Heel milde 
therapie

Breuss massage
‘De Dorn therapie is succesvol bij veel klachten aan de rug. 
Maar ook een Breuss massage van de wervelkolom kan ver
lichting geven. Patiënten met de ziekte van Bechterew, een 
hernia of ischias hebben er heel veel baat bij. Het is een heel 
zachte massage die het zelfherstellend vermogen van het 
lichaam stimuleert. De olie heeft een heilzame werking op 
de wervel. Door de massage worden ook de meridianen naast 
de wervelkolom geactiveerd, wat als gevolg heeft dat psy
chische, energetische en lichamelijk barrières kunnen worden 
opgeheven. Het is een heerlijk ontspannende en heilzame 
massage. Na zo’n behandeling voel je je als herboren!’

Hoofdpijn, een zere rug of een pijnlijke heup.  
Het zijn klachten die er langzaam in kunnen sluipen 
en het zal wel bij je leeftijd horen. Je moet er maar 
mee leren leven. Volgens Ina Spanjaardt-Koning van 
de Natuurgeneeskundige Praktijk Noord-Holland 
verlangt het zeker aanbeveling om er eens nader 
naar te laten kijken. ‘Je lichaam is tot vernieuwing in 
staat. Er is zoveel mogelijk!’

‘Heel veel klachten die gerelateerd zijn aan het ruggenmerg, 
worden veroorzaakt door een ongelijke beenlengte.  
Ik schat dat wel 99 procent van de mensen daar last van 
heeft’, vermoedt Ina. ‘Dit kan door heel kleine dingetjes ont
staan: een val, je stapt verkeerd van een stoepje af of je zit 
vaak met je benen over elkaar. Het heeft in ieder geval tot 
gevolg dat de kop van je heupbeen als het ware een beetje 
uit de kom raakt. Wanneer de beide benen van lengte 
verschillen, past je ruggenmergkanaal zich aan die houding 
aan door van stand te veranderen. Wanneer deze verkeerde 
houding zich stabiliseert, kan dit allerlei klachten veroorza
ken aan je heupen, rug en nek, maar bijvoorbeeld ook aan 
je schouders, armen en benen. Wie al jarenlang last heeft 
van rug en gewrichtsklachten, krijgt vaak te horen dat er 
niets meer aan te doen is: je moet er maar mee leren leven.’

Dorn therapie
Ina heeft het zelf aan den lijve ondervonden. ‘Ik had jaren
lang last van mijn heup. Langere afstanden wandelen lukte 
niet meer. Sinds ik behandeld ben volgens de Dorn thera
pie, kan ik weer lekker lopen’, vertelt ze enthousiast. Inmid
dels behandelt ze haar eigen patiënten ook volgens deze 
methode. ‘Het is een heel milde therapie waarbij ik, door op 
een heel zachte manier druk uit te oefenen, het beenlengte
verschil ophef. Daarna volg ik de hele wervelkolom, waarbij 
ik ook de wervels die eventueel scheef zijn gaan staan weer 
zachtjes op hun plek terugduw.’
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