Dankzij inspannende ontspanning
vergroten wij je fysieke, mentale & emotionele belastbaarheid.
Zet jezelf weer in je kracht.

De batterij is leeg. Je bent volledig opgebrand. Zowel geestelijk als
lichamelijk uitgeput. Je gevoel en verstand liggen ver uit elkaar. Somber
gestemd. Ondanks alle inspanningen is het je niet gelukt om jezelf overeind
te houden. Uiteraard spelen je karakter en omgevingsfactoren hierbij een
rol. Een ingrijpende situatie binnen de familie of een te hoge werkdruk. Ook
genetische factoren kunnen van invloed zijn hoe je met stressklachten of
spanning omgaat. Mogelijk herken je je eigen grenzen niet.

Rondom jouw herstel bewegen zich inmiddels allerlei organisaties en/
of professionals. Een arbodienst, de bedrijfsarts, een psycholoog of reintegratiearts. Allen werken zij samen met jou aan een positief herstel en
aan een krachtige terugkeer naar de werkvloer. Ook jij bent inmiddels op
het punt gekomen dat je denkt: ik wil graag weer vooruit! Maar eerst wil
je je dagritme opbouwen. Weer voldoening halen uit je dag. Je mentale
weerbaarheid vergroten. Die enorme stap, naar werk, roept helaas nog
teveel spanningen op.

Bij 2FIT4 bieden we je een tussenstation, een trainingsveld waar je tijdens of na je reguliere behandeling - weer in je nieuwe, gezonde
ritme kunt komen, voordat je terugkeert naar je echte werkplek of je
eigen bedrijf. Stap uit je hoofd. Treed ons creatieve brein, ons met groen
omgeven atelier binnen. Ontdek jouw talenten, laat je zelfvertrouwen
groeien, bouw je energielevel verder op. Door middel van inspannende
ontspanning werken wij met een team van ervaringsdeskundige
professionals aan jouw herstel zodat je weer écht aan de slag kunt. Bij
ons staat jouw mentale en fysieke fitheid voorop.

Werk zelf aan je herstel
De impact van een burn-out of depressie is enorm groot.
Zowel in je privéleven maar zeker ook in relatie tot je werk. Je
hebt een pittige tijd achter de rug. Je hebt je klachten herkend
en erkend dus je hebt al een grote stap gezet. Onderneem nu
een vervolgactie en kom in beweging. Je staat er dus niet
alleen voor. Samen met jou werken wij aan een krachtig
herstel en een positieve terugkeer naar de werkvloer.

Van denken naar doen
Op een prachtige plek omgeven door natuur, bieden we je
een inspirerend programma om iets totaal anders met
jouw dag te gaan doen. We houden je op allerlei actieve en
vooral creatieve manieren in beweging. Natuurlijk hebben
we regelmatig een goed gesprek. Maar de nadruk ligt op het
doen. Echt iets creëren. Vanuit een activiteit waar jij je prettig
bij voelt ga je individueel aan de slag of samenwerken met
enkele lotgenoten.

Een inspirerende en motiverende omgeving
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Bij 2FIT4 begeleiden we mensen die worstelen met stressgerelateerde klachten. Onze methode bewijst zich
dan ook keer op keer. Wij helpen je écht actief bij het zetten van concrete stappen richting jouw herstel.
Wij brengen of houden je op een positieve manier in beweging. En zorgen ervoor dat je niet uitgeput op de
bank belandt. We werken bij voorkeur in klein groepsverband, want onze praktijk wijst uit dat ervaringen
van anderen je héél veel steun bieden.

Inspanning en ontspanning wisselen wij zorgvuldig af. En langzaamaan vergroten wij je belastbaarheid.
We ondernemen allerlei activiteiten. Actief, creatief en sportief. Als jij maar voldoening uit de dag haalt
en je eigenwaarde en zelfbeeld aan kracht winnen. Wij maken je vrij van die hardnekkige geestelijke en
lichamelijke spanningen. Wij nemen graag die laatste blokkades voor je weg.

Zodat jij de juiste stap kan zetten in de goede richting.

Spreekt onze unieke werkwijze je aan? Meld je dan aan via het intakeformulier. Ga naar onze
website www.2fit4.nl, bel met 06 10 70 55 77 of neem contact op met je doorverwijzer. Wil je liever
eerst onze inspirerende omgeving zelf ervaren? Je bent van harte welkom op onze locatie voor een
kennismakingssessie. Het verplicht je tot niets. Jij voelt of het bij je past!
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