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Ik schrijf deze nieuwsbrief terwijl net code oranje is afgegeven voor het noorden van 
het land. Koning winter laat eindelijk iets van zich horen. Sneeuw en gladheid heeft 
hier en daar voor chaos op de weg gezorgd. Hier viel net genoeg sneeuw voor de 
kinderen om een sneeuwpop te maken. Terwijl de natuur zich al lijkt op te maken 
voor de lente. De bomen beginnen al uit te lopen en de sneeuwklokjes bloeien. 
 
 
 

De vijf elementen  

Een belangrijk principe waarmee ik werk is de 
leer van de vijf elementen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat alles in beweging is en 
elkaar beïnvloedt. Dat is terug te zien in het 
ritme van dag en nacht, van de seizoenen en 
het functioneren van de mens. Volgens het 
traditionele Chinese denken zijn er vijf 
seizoenen. Het vijfde seizoen is wat wij de 
nazomer noemen. Elk seizoen is verbonden 
met een element. De elementen zijn hout, 
vuur, aarde, metaal en water. De verbinding 
tussen de seizoenen en de elementen is als 
volgt: 
 

 Hout- lente- (yang: de natuur wordt wakker, de energie is naar buiten gericht) 

 Vuur- zomer- (yang: de natuur staat in volle bloei, explosieve energie) 

 Aarde- nazomer- (yin en yang: de oogsttijd; de natuur beleeft een laatste bloeitijd 

maar bereidt zich ook voor op de inkeer van de  

herfst, balancerende energie) 

 Metaal- herfst- (yin: de natuur keert naar binnen, de energie is naar binnen gericht) 

 Water- winter- (yin: de natuur is in rust, geconcentreerde energie ) 

 
Behalve met de seizoenen corresponderen de elementen ook met de organen in het 
lichaam. Elke verandering van de natuurlijke cyclus binnen of buiten het lichaam 
roept een reactie op. Die reactie is bedoeld om het evenwicht te herstellen. 
Verschijnselen als voorjaarsmoeheid en winterdepressie zijn het gevolg van 
verstoringen in de natuurlijke cyclus. De vijf elementen zien we ook terug in emoties, 
smaken, kleuren, klimaten, enzovoort. Door inzicht te krijgen in deze samenhang 
kunnen vaak klachten verklaard worden. 
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Organen 

Ergens mee in de maag zitten. Iets op de lever hebben. Deze Nederlandse 
uitdrukkingen lijken rechtstreeks ontleend te zijn aan de Chinese elementenleer. Hoe 
passen de organen nu in de elementenleer? Een voorbeeld: 
Iemand met een ochtendhumeur is prikkelbaar en komt ’s ochtends moeizaam op 
gang. De energie van de ochtend hoort bij het element hout. De emotie die bij hout 
hoort, is boosheid. Het orgaan dat daarbij hoort is de lever. Door de energie van de 
lever te stimuleren, herstelt het evenwicht en neemt de levensenergie toe. Het 
ochtendhumeur verdwijnt omdat het opstaan geen moeite meer kost. De kans is 
groot dat daardoor de kijk op het leven ook blijmoediger wordt. 
 
 
Op zondag 1 februari heb ik de cursus Master TAT (Transformerende Allergie 

Technieken) gevolgd. In deze cursus heb ik geleerd om de emotie aan te pakken die 

verantwoordelijk is voor het ontstaan van de allergie. Voordat een allergie ontstaat is 

er vaak een gebeurtenis die stress oplevert. Deze stress wordt opgeslagen en als 

deze stof nogmaals langskomt zal hierop worden gereageerd alsof deze stress weer 

gaat plaatsvinden. Een allergie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je  met je hond in 

een bos bent wezen wandelen. Je hond loopt weg en jij gaat druk zoekend door het 

bos op zoek naar de hond. Een volgende keer kan je lichaam weer met stress 

reageren zodra je in een bos komt. Deze stress kan zich nu uiten in rode vlekken, 

tranende ogen of een loopneus. En zie daar is de allergie. 

Verder heb ik gewerkt met kruisallergieën. Je bent 

bijvoorbeeld gevoelig voor berkenpollen. Bij een kruisallergie 

kan je dus bij eten van een appel in de winter geen last 

hebben, maar bij het eten van een appel in de bloeitijd van 

de berk juist een reactie krijgen. 

 
Verras jij je geliefde voor Valentijn met een cadeaubon voor een 
partnermassage? 
Je leert dan een paar basistechnieken waarmee je elkaar heerlijk kunt 
masseren. Ondertussen leer je ook van elkaar wat de ander eigenlijk 
wel en niet fijn vindt. Deze cursus is op afspraak in te plannen. 

 

 

 

 

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 
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