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De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Bijna niet te geloven zo snel is 
het jaar omgevlogen. Privé en zakelijk zijn er weer veel dingen gebeurd. Maar al uit 
die ervaringen heb ik weer verschillende dingen mogen leren. De belangrijkste is: 
Volg je hart en het zal goed komen. 
 
 

 
De maand November was een mooie leerzame maand. 
Op 9 November ben ik naar de Internationale Therapeutenbeurs geweest. Ik heb 
daar een paar mooie lezingen gevolgd, o.a. over de jassentechniek en verzuring van 
het lichaam. Verder veel informatie opgedaan en bekenden gesproken. 
Verder heb ik een mooie nieuwe behandeltafel gekocht. Deze wordt deze maand 
geleverd, dus bij de volgende nieuwsbrief laat ik een foto zien. 

 

 

 
De week erna ben ik een vol weekend bezig geweest met de cursus 
Transformerende Allergie Technieken (TAT). TAT is een behandelmethode die is 
ontwikkeld op basis van de behandeltechnieken uit de NAET, gecombineerd met 
technieken uit de Wellness Kinesiologie, Touch for Health, NOT, Toegepaste 
Kinesiologie en veel praktijkervaring. 
 
In de TAT, is een indeling gemaakt aan de hand van alle belangrijke systemen van 
het lichaam: ademhalingssysteem, spijsverteringssysteem, bewegingssysteem, 
zenuwsysteem, en nog veel meer. Voor al deze systemen zijn test sets ontwikkeld, 
waarbij alle specifieke klachtengebieden aan de orde komen. Er wordt gekeken naar 
de voeding, stof of allergeen (bomen, gras, pollen, honden- en kattenhaar, enz) die 
het welzijn verstoren, de gezondheid triggeren of een intolerantie of allergische 
reactie creëren, waardoor men zich ziek en/of beperkt voelt. Met deze TAT informatie 
ben ik staat om op een nog dieper niveau de verstoring aan te pakken. 
 
Zie voor meer uitleg over allergie 
http://www.praktijkanitavandergulik.nl/kinesiologie/allergieën.html 
 

Heb jij een allergie of vermoed je een allergie voor pollen, grassen of bomen 

(hooikoorts)? In de winter is het de beste tijd om een allergie behandeling te 

doen, omdat dan deze stoffen niet actief zijn. 
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Op 20 november heb ik een lezing bijgewoond van Ortica over Stress en de darmen. 
De avond ging over het prikkelbare darmsyndroom (PDS) 
Een van de mogelijke oorzaken van PDS is dat na een periode van 
voedselvergiftiging de klachten van waarschuwing (minder eetlust, misselijkheid) en 
verdediging (diarree, buikkramp en overgeven) niet meer overgaan. Het autonome 
zenuwstelsel keert niet meer terug in de ‘ruststand’. Je hoort niet te voelen dat je een 
buik hebt, maar je voelt die wel. Wanneer dat langer dan 3 maanden blijft bestaan 
heb je PDS gekregen. 
 
Een andere factor waardoor PDS-patiënten last van voedsel kunnen hebben is de 
invloed van delen van ons voedsel waar zij allergisch voor zijn. Het immuunsysteem 
van onze darm reageert (te) heftig op stoffen waar we allergisch voor zijn en geeft 
meteen alarmsignalen af waardoor we weer al die nare PDS-achtige klachten krijgen. 
Bij allergie kunnen we vaak de allergische stoffen in het bloed opsporen en weten we 
waar we de boosdoener moeten zoeken. Maar er zijn ook stoffen die ons 
immuunsysteem niet verdraagt zonder dat we hier echt allergisch voor zijn. Dan 
spreken we van intolerantie voor voedsel. Verder meer informatie gekregen over het 
FODmap dieët en eventuele suppletie die goed zijn bij darmproblemen.  
 
 

Op 27 november ben ik bij de Gezond Verstand Avond geweest voor een lezing 
van Jurlen Zwaan over Goede Voeding. Hij legde veel dingen uit over voeding. 
Bijvoorbeeld dat we ongemerkt wel tot 7 keer op en dag een tarwe moment hebben, 
Ontbijt, koekje bij de koffie, ontbijtkoek om 11 uur, lunch, liga om 16 uur, s’ avonds 
nog een koekje bij de koffie en tot slot nog even een toastje met wat lekkers. Niet 
vreemd dat we dikker worden van alle koolhydraten.  
 

 
Vanaf heden ben ik ook verkooppunt voor F.I.T. sportbalsem. 

 
F.I.T. is zo samengesteld dat het snel in het aangedane gebied wordt 
opgenomen en de doorbloeding stimuleert. Eén van de ingrediënten 
heeft de eigenschap om, zodra deze het getraumatiseerde gebied heeft 
bereikt, de afvalstoffen  af te breken., F.I.T.Sportbalsem geeft snel na 
het opbrengen van op het aangedane gebied al een verlichtend gevoel. 

 

 

 

 

 

Wil je voor de kerst nog iemand iets lekkers geven? 

Denk dan eens aan cadeaubon voor een massage. 

 

 

 

 



De praktijk is gesloten vanaf maandag 22 december tot en zaterdag 3 januari. 

 

Ik wens jullie ontspannen feestdagen. 

 

Anita 

 

 

 
 

 

 
 

 

Volg (en like) Praktijk Anita van der Gulik ook op  

 

Is deze nieuwsbrief interessant? Deel hem met vrienden en je netwerk. 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 

mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl
https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl
https://twitter.com/AnitavdGulik
https://www.linkedin.com/profile/view?id=145366515&trk=nav_responsive_tab_profile

