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Het is bijna niet te geloven dat al november is. De bladeren vallen van de bomen, 
maar de terrassen zitten nog vol. Na het terugzetten van het uur besef ik weer dat we 
ons langzaam klaar maken voor de komende feestdagen. Volgende week komen de 
kinderen weer langs de deuren voor een fijne traktatie. Daarna komt de Sint met z’n 
pieten weer in het land. Ik ben erg nieuwsgierig hoe het dit jaar allemaal gaat 
verlopen. 
 

Ik overweeg om mijn openingstijden te gaan uitbreiden in 2015. 
Welke dag heeft jullie voorkeur? 
 
A  Donderdag van 13.30 – 21.00 uur 
B  Vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
 
Mail mij welke optie jou voorkeur heeft, via info@praktijkanitavandergulik.nl 

 

Detox 

In oktober hebben de eerste mensen meegedaan aan het detoxprogramma. Door het 

laten staan van ‘verkeerde’ voeding en het gebruik van optimale voeding en 

smoothies kan dit het begin zijn van een nieuwe leefstijl. 

Een reactie: “Mijn lichaam is weer in balans en voelt rustiger. Geen hongergevoel 

meer en bijkomend voordeel is dat ik een paar kilo ben afgevallen.” 

 

Spiertest 

Ons lichaam geeft uitdrukking aan wat we zijn en hoe we ons voelen en spreekt een 

bijzondere taal. Als we een verhaal vertellen onderstrepen we dit door beweging van 

armen,benen en andere delen van ons lichaam. Ook als we niets zeggen vertelt 

onze lichaamstaal vaak precies wat er aan de hand is. Iemand die gebukt gaat onder 

een zware psychische last loopt ook vaak gebukt; iemand die krachtig en 

zelfverzekerd is, staat rechtop. 

George Goodheart ontwikkelde de basis voor Kinesiologie waarbij men uit gaat van 

een spiertest. De spiertest blijkt een enorm goede methode te zijn om te 

communiceren met het onderbewustzijn. Door de sterkte van de spier te testen kan 

men een Ja/Sterk of Nee/Zwak antwoord krijgen. Een incongruentie tussen het 

bewuste en onbewuste levert een stress reactie op bij de spier.  
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 Bij een Ja/Sterk antwoord, waarbij het onderbewuste het 

eens is, ontstaat er een spiersterkte. Je kan dan de 

beweging die is ingezet tegenhouden. Bij een Nee/Zwak  

antwoord, waarbij het onderbewuste het oneens is, 

ontstaat er een spierzwakte. Hierbij wordt de test 

hetzelfde ingezet maar kan je de beweging die is ingezet 

niet tegenhouden. 

 

Kinesiologie is sinds 1970 een hulpmiddel voor chiropractors, homeopaten en 

alternatieve therapeuten. Het is een zeer makkelijke en snelle methode om tot de 

kern van een probleem door te dringen. 

 
Elke spier is verbonden met een meridiaan (energiebaan) en elke meridiaan is weer 
verbonden met een orgaan of klier. Via de spiertest laat jouw lichaam weten wat het 
nodig heeft om de balans te herstellen en bepaalt het daarmee de meest optimale 
correctiemethode.  
 
Op deze manier kunnen ook de achterliggende reden van de klachten worden op 
gespoord en aangepakt. Oorzaken van klachten kunnen zowel fysiek, emotioneel als 
chemisch zijn. De behandeling is erop gericht om het lichaam en geest weer in 
balans te brengen..  
 

 
Cadeaubon 
Wil jij iemand eens een leuk cadeau geven tijdens de feestdagen? 

Denk dan eens aan een cadeaubon voor een heerlijke massage. 

 

Als je van te voren belt of mailt dan zorg ik 

ervoor dat de bon leuk verpakt klaar ligt. Er kan 

ook een pakketje gemaakt worden met een 

etherische olie om heerlijk te branden in een 

brandertje. 

 

 

 

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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