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Na een heerlijke zomer vakantie zijn we nu allemaal weer begonnen. De kinderen 
zijn gestart op school en de praktijk is weer geopend. We hebben een mooie reis 
gemaakt door Thailand. We hebben genoten van de zon, het eten, de cultuur en 
natuurlijk van de heerlijke Thaise massage. We zijn weer helemaal opgeladen 
met allerlei mooie indrukken . 

 
 

 
 
Drukpunten 
 
Drukpunten worden gebruikt voor het vrij maken van energie. Het is te vergelijken 
met de acupunctuur, maar dan zonder naalden. 
De belangrijkste drukpunten lopen langs de wervelkolom. Druk op de punten 
stimuleert de werking van het lichaam. De spijsvertering, de urinewegen, de 
luchtwegen, het hormoonstelsel hebben baat bij deze vingerdruk op de zenuwbanen 
en energiebanen.  
 
Deze duimdruk op het lichaam beïnvloed de energiestroom in de energetische 
kanalen in het lichaam; de meridianen. Als de energie in deze kanalen geblokkeerd 
is kan het lichaam ziek worden. De druk op de huid zorgt ervoor dat slecht 
functionerende inwendige organen worden gecorrigeerd, om de gezondheid te 
verbeteren en om specifieke ziektes te behandelen. Het zelfherstellend vermogen en 
de weerstand van het lichaam neemt hierdoor toe en gezondheid wordt bevorderd of 
hersteld 
  
Het basisprincipe is duidelijk en eenvoudig: pijn wordt veroorzaakt door een 
weerstand in de energiestroom, door teveel energie of door te weinig. Als de 
weerstand kan worden opgeheven, het overschot verspreid, of het tekort aangevuld, 
verdwijnt de pijn. Door subtiele druk uit te oefenen op geblokkeerde energiestromen 
en ook door strekbewegingen uit te voeren, zal de lichaamsenergie weer in balans 
komen en geestelijke klachten zullen verminderen of verdwijnen. 
 
Deze techniek wordt vooral gebruikt bij de stoelmassage, maar in andere vormen van 
massage pas ik dit ook toe. 
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Wat te doen bij hoofdpijn? 

De Dikke Darm 4 is een acupunctuurpunt dat tussen je duim en wijsvinger ligt. Het 

wordt veel ingezet ter bestrijding van pijn in het algemeen. 

Dit punt heeft een pijnstillende werking, ook zorgt het voor 

meer ontspanning van de spieren. Masseer dit punt met 

de duim van je andere hand in de richting van de klok, 

druk stevig maar niet te hard.  

Masseer het punt zowel links als rechts minimaal 1 minuut per keer.  

 

Waar het bij helpt: 

•    Hoofdpijn 

•    Buikpijn 

•    Tenniselleboog 

•    Pijn schouder of nek 

•    Menstruatiepijn 

•    Verkoudheid en bronchitis 

•    Hoest 

•    Benauwdheid 

•    Obstipatie 

•    Diarree 

•    Vermoeide ogen 

 

 

Detox 

De metereologische herfst is weer begonnen. 

De tijd voor detox komt er weer aan. Voel jij je 

futloos en moe? Heb jij weinig energie en zit je 

niet lekker in je vel? Of heb je lichamelijke 

klachten en last van overgewicht? Denk je dat 

het bij het jaargetijde hoort of bij de stressvolle 

situatie die je misschien ervaart? Niet nodig. 

Volg de 21-daagse detoxkuur en voel je weer fit 

en energiek. Het hele jaar door.  

http://www.praktijkanitavandergulik.nl/detoxen/detoxen.html


Voordelen van een detoxkuur 
Een detoxkuur geeft lichaam en geest een energieboost! Het resultaat: je voelt je 
fit, je energie en je weerstand neemt toe en je valt makkelijker af!  
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! 

Hoe werkt een detoxkuur? 
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. Ik begeleid je, geef advies en ondersteun het proces met 
massages. Binnen het totaalpakket ontvang je bovendien een e-book met 
informatie en recepten. 

Wanneer start de detox? Na een intake stuur ik je alle benodigde gegevens en met 

begeleiding ga je aan de slag.  

Wil je ook fit zijn voor de herfst en winter? 

Start dan ook op 28 september en ga  fit de Herfstvakantie in. Ook andere data 

mogelijk. 

 

 

   

 

 

 

 

Reactie deelneemster: 

“Gisteren mijn "sapdag" gehad en het ging verbazingwekkend goed. Ik ben niet 

alleen heel blij, maar voel mij ook heerlijk!” 

 

Agenda: 

Zondag 6 september: Spirituele en Wellnessbeurs in Anna-Paulowna,  

gratis entree (Het wapen van Holland, Stationsweg 2,1761 EB Anna-Paulowna) 

 

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

