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Wat nog een heerlijk weer de afgelopen week. Het najaar is begonnen maar het lijkt 
nog wel zomer. Nog even genieten van de zon voordat de regentijd begint en 
iedereen weer naar binnen gaat. 
 
 
De afgelopen weken heb ik weer veel nieuwe mensen en oude bekende ontmoet. 
Ik was 28 september aanwezig met de stoelmassage op de Lovely ladies day bij de 
Tuin van Middenmeer. Ook daar waren we heel blij met een zonnige dag. Het event 
was georganiseerd om geld in te zamelen voor de kamamma’s in Afrika. Je kon er 
jurken passen van Karin Bloemen en dan samen met haar op de foto. Als afsluiting 
van de dag kwam ook Piet Paulusma nog langs om het weerbericht te doen. 
 

 
 

   
 

 

 
Op 3 oktober was ik naar de Internationale Touch for Health Conferentie in Baarn. 
Daar waren instructeurs uit de hele wereld om lezingen en workshops te geven. 
  
Een interessante workshop die ik heb gevolgd ging over de lever 
en de emotie woede. Gebleken is dat een sigarettenroker rookt als 
reactie op boos worden. Door het behandelen van een meridaan 
neemt de emotie boosheid, woede af en wordt de behoefte aan 
het roken weggenomen. Medische artsen hebben ook een relatie 
gezien tussen de lever en kanker. Een psychologisch proces van 
vijf stappen gaan vooraf aan het proces waardoor kanker de kans 
krijgt zich te ontwikkelen. Door het patroon te herkennen en te 
werken met de emotie kan het proces om kanker te ontwikkelen 
worden doorbroken.  
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Dit stuk stond afgelopen week in de krant: 

 

Oktobermaand detoxmaand 

Fit en energiek de winter door 
 

Last van najaarsmoeheid en bang voor de jaarlijkse winterdip? Niet nodig. Ook jij kunt je fit en energiek 

voelen. De hele winter lang.  Volg de 21-daagse detoxkuur en geef lichaam en geest een energieboost! 

Onder begeleiding van personal coach Anita van der Gulik kom je weer terug bij je authentieke vitale 

zelf. 

 

Zie jij ook zo tegen de winter op? Je voelt je futloos,  somber en hebt wellicht ook last van lichamelijke 

ongemakken. Het hoort bij het jaargetijde, denk je misschien. Maar het is helemaal niet nodig. 

 

Luisteren naar je lichaam 

Anita van der Gulik uit Dirkshorn is personal coach. Haar beroepsopleiding bij het Wellness Kinesiologie 

College gaf inzicht in wat haar lichaam te vertellen had. ‘Het lichaam levert de vertaling van jouw specifieke 

situatie. Het geeft precies aan wat jij nodig hebt. De kunst is te luisteren en ernaar te handelen. Door het volgen 

van een detoxkuur, wordt het lichaam gereinigd. Het ontdoet zich van storende elementen, zowel mentaal als 

geestelijk. De combinatie met massage zorgt ervoor dat het lichaam ontspant en zich makkelijker overgeeft aan 

het proces.’ 

 

Vitaal de winter in 

Door de kuur van 21 dagen te volgen, ontdoet je lichaam zich van alle gifstoffen die verantwoordelijk zijn voor 

je klachten. Na de kuur voel je je fit en vitaal. De weerstand neemt toe en je gewicht neemt af. De huid wordt 

strakker en gladder en de darmklachten verdwijnen. Je bruist weer van de levensenergie! Detox in oktober en je 

bent klaar voor een vitale winter. 

 

Detoxen kan iedereen 

Detoxen is eenvoudiger dan je denkt. Tijdens de detoxkuur ga je tijdelijk over op een zeer gezond dieet. 

Natuurlijke voeding, groente en fruitsappen laten je lichaam tot rust komen. In combinatie met massages kunnen 

afvalstoffen het lichaam verlaten. De kuur wordt op- en afgebouwd waardoor het proces geleidelijk verloopt. 

Anita masseert, adviseert en begeleidt daarbij. Binnen het totaalpakket ontvang je bovendien een e-book met 

informatie en recepten. 

 

Meld je aan vóór 6 oktober en ontvang gratis een extra e-book over superfood smoothies! 

 

Zondag 12 oktober sta ik in Brekers in Callantsoog met de 
stoelmassage bij de OPA EN OMA DAG. Het is een uitje voor 
kleinkinderen en opa's en oma's (papa's en mama's zijn er deze 
keer dus eens niet bij ).  
TIP: leuk om Kado te geven!! 

 

Reserveren: welkom@brekers.eu of 0224-581421 
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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

