Filosofie van Sebastian Kneipp
Gedurende zijn leven heeft Sebastian Kneipp (1821-1897) de belangrijkste
elementen van al eeuwenoude geneeswijzen systematisch samengevoegd
en verder ontwikkeld, afgestemd op de behoeften van de moderne mens.
Dit vormde de basis van Kneipps visionaire opvattingen over het leven,
waarbij de mens, zijn leefgewoonten en zijn natuurlijke omgeving als één
onverbrekelijk geheel worden gezien. De naam Kneipp staat dan ook niet alleen voor
wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskundige producten en toepassingen, maar
ook voor een uitgebalanceerde manier van leven, wat tegenwoordig vaak met de term
Wellness wordt aangeduid.
“Alles wat wij nodig hebben om gezond te blijven, heeft de natuur ons in overvloed
gegeven”
Sebastian Kneipp
De basis van een Kneipp therapie bestaat uit de volgende 5 elementen:
Water
Als ideale drager van warmte en kou, vormt water het centrale punt in de beroemde
“Kneipp Kuur”. Maar ook thuis stimuleren toepassingen met koud en warm water je
bloedsomloop en draagt het bij aan je weerstand. Water geeft je levensenergie. Het is
verfrissend, weldadig en vitaliserend.
Beweging
Regelmatige lichaamsbeweging, zonder prestatiedruk en in de vrije natuur, zorgt voor
een duidelijke verbetering van uw gezondheid. Het geeft nieuwe energie, je voelt je
lekkerder en het versterkt je weerstand.
Voeding
Een uitgebalanceerde voeding vormt de basis voor een gezond en actief leven. Daarbij
gaat het niet om diëten en ingewikkelde voedingsschema’s, maar om afwisseling en
vooral bewust genieten.
Planten
Onze kennis van de gezondheidsbevorderende werking van geselecteerde kruiden en
planten is gebaseerd op eeuwenoude ervaringen als ook op moderne wetenschap. Alle
producten van Kneipp zijn gebaseerd op de werkzaamheid van een plant en/of kruid.
Balans
Balans tussen lichaam en geest in alles wat je doet. Dat is de basis voor een gezond,
actief en lekker leven. Water, lichaamsbeweging, voeding en planten – elk van deze
elementen draag op zijn eigen specifieke wijze bij aan je gezondheid en levensvreugde.
En volgens Sebastian Kneipp is het juist zo dat het samenspel van alle vier elementen, je
lichaam én geest in balans houdt.

