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Hoera, mijn nieuwe website is in de lucht!! 
Vol trots wil ik jullie laten weten dat na veel brainstormen nu eindelijk mijn nieuwe 
website live is gegaan. http://www.praktijkanitavandergulik.nl/ 
Neem rustig eens een kijkje en laat eens weten wat je ervan vindt. 
 
 

 
Mijn detox e-book is nu ook klaar. Hierin staat alle informatie die je nodig hebt om 
een detox kuur te kunnen gaan doen. Vanaf oktober is het een goede tijd om te gaan 
detoxen. Dit kun je zelf met behulp van dit boek gaan doen of onderbegeleiding.  

Het boek is vanaf nu te koop voor €14,50.    
Je kunt het boek  bestellen door overmaken van €14,50 op  
NL02 INGB 0004 4404 50 t.n.v. Praktijk Anita van der Gulik  o.v.v. DETOX 

 

 

 
Stress is van alle dag 
Iedereen maakt dagelijks stress situaties mee. Je moet een deadline halen. De trein 
rijdt niet. Je weet niet wat je aan moet trekken naar een sollicitatiegesprek. De eieren 
zijn op als je pannenkoeken wilt bakken. Je staat bovenop je rem staan om te 
voorkomen op je voorganger te knallen. Van dat soort dingen. Ongetwijfeld ken jij ze 
ook. Die momenten van onzekerheid, het gevoel dat je geen controle hebt en de 
adrenaline door je lijf giert. Niets bijzonders dus. Alleen reageren we niet allemaal 
hetzelfde. De een wordt hyper, de ander uiterst kalm. 
 
Te veel stress maakt kwetsbaar 
Maar bij te lang of te veel stress – als je hoofd en lijf niet meer kunnen ontspannen – 
dan geeft het lichaam allerlei signalen. Het afweersysteem komt onder voortdurende 
druk te staan, waardoor je kwetsbaar wordt voor stressklachten. 
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 Dat kan leiden tot: 

 verkrampte spieren 

 pijn in schouders, nek en rug  

 concentratiestoornis 

 hoge bloeddruk 

 hoofdpijn 

 maar ook ernstiger tot depressie. 
 

Positieve stress kan je vooruit helpen waar negatieve stress ondermijnend is voor je 
gezondheid en je humeur. Stress is een patroon dat je kunt veranderen. 
 
Wanneer je enkele signalen herkend kun je 2 dingen doen.  
Ze negeren of er naar luisteren. Soms gaan klachten vanzelf over. Blijven de 
signalen terug komen dan kun je ze beter serieus nemen. Anders liggen 
overspannenheid of burn-out op de loer.  
 

Wanneer klachten niet vanzelf over gaan is het tijd om er iets aan te gaan doen. In 
mijn praktijk behandel ik mensen met Stress Release. Hierbij kijk ik samen met jou 
naar het ontstaan van deze stress. Misschien ben je zo perfectionistisch dat je alleen 
maar rust neemt als alles tot de puntjes is geregeld. Waar komt dit perfectionisme 
vandaan? En helpt het je nu nog in je dagelijkse leven?  
 
Wil jij van je stressklachten af? Of wacht je tot het vanzelf overgaat?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.praktijkanitavandergulik.nl/index.php/kinesiologie/stress-release.html
mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl

