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Voor je het weet is het alweer december geworden. De maand met de Sint 
stress en Kerst drukte. Wat koop je voor wie en wat gaan we doen met de 
feestdagen? Het is goed om tussen al deze drukte een moment van rust voor 
jezelf te nemen. 
 
 

In november heb ik een informatiemiddag gegeven in het Reformhuis in Tuitjenhorn. 
Je kon toen bij mij terecht met vragen omtrent de kinesiologie. Het was er gezellig 
druk. 
 
 

Stress 
Er wordt veel over gepraat en iedereen heeft er wel eens last van. De een kan er 
beter tegen dan de ander. Maar wat is het nu eigenlijk stress?  
 
Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Van oorsprong is het een term uit 
de bouw: stress is de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. Of stress 
schadelijk is hangt af van hoeveel belasting iets of iemand aan kan.  
 
Als we het over stress hebben, dan gaat het meestal over 
ongezonde druk: een teveel aan spanning. Maar stress is 
niet altijd ongezond. Stress is een hele natuurlijke, en ook 
gezonde reactie van het lichaam. Op het werk helpt 
gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je 
alert, geconcentreerd en efficiënt. De spanning maakt het 
lichaam ook klaar voor actie en dat is nodig om te kunnen 
reageren op bedreigende situaties. 
 
Sommige mensen zijn gevoeliger voor stress dan anderen. 
De volgende eigenschappen maken kwetsbaar: 
•Perfectionisme 
•Veel van zichzelf eisen en 'moeten' 
•Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
•Grote betrokkenheid bij gezin of werk 
•Streven naar waardering van anderen 
•Moeilijk 'nee' kunnen zeggen, grenzen kunnen aangeven of voor zichzelf opkomen 
•Moeilijk steun kunnen vragen 
•Gevoelens slecht kunnen uiten 
•Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving en het eigen leven 
•Pessimisme en een weinig positieve kijk op eigen prestaties 
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Symptomen 
Ongezonde stress kan zich op vier verschillende manieren uiten: 
Lichamelijke : hoofdpijn, rug- of nekpijn, hartkloppingen of spijsverteringstoornissen 
Psychisch: vaak prikkelbaar of cynisch 
Gedrag: bazig, snauwen, kritisch, overmatig gebruik van alcohol, sigaretten of eten. 
Gedachten: gebrek aan creativiteit, geheugenproblemen, concentratieproblemen 
 
In mijn praktijk help ik mensen met het ombuigen van deze eigenschappen, zodat 
hun draagkracht groter wordt en de stress afneemt. Verder maak ik gebruik van 
ondersteunde etherische oliën, zoals balans, moeder aarde en innerlijke rust.  
Welke eigenschappen en klachten herken jij? 

 

 
 
Cadeau tip 
Ik verkoop ook diverse etherische oliën bij mij in de praktijk. 
Misschien ook leuk als cadeau van de sint of onder de 
kerstboom. Natuurlijk zijn er ook cadeaubonnen verkrijgbaar 
voor een heerlijke ontspannende massage. 
 
 

Cursus 
Rond half december ontvangen jullie nog een extra nieuwsbrief. Deze zal gaan over 
de cursus Touch for Health die ik ga geven vanaf januari.  
 
Touch for Health is eenvoudig en makkelijk te leren. Het is geheel veilig en 
toegankelijk voor mensen zonder enige medische opleiding. Gewoon voor huis, tuin 
en keuken gebruik. Voor jezelf, binnen het gezin, voor vrienden en bekenden. 
Daarnaast is het een enorm mooie aanvulling voor mensen die beroepsmatig op dit 
gebied werkzaam zijn of van plan zijn.  
 
Wat levert deze cursus jou op? 
·  Je leert d.m.v. biofeedback het lichaam begrijpen 
 · Je leert hoe je jezelf en anderen in balans kunt brengen 
 · Je leert beter omgaan met stress 
 · Je leert lichaam en geest beter op elkaar afstemmen 
 · Je leert jezelf een basis voor optimale gezondheid te geven 
 
Voor meer informatie kun je mij bellen of mailen. Wil je hieraan deelnemen? Geef je 
zo snel mogelijk op, want er is een beperkt aantal plaatsen. 
 

 

Ontspannen Kerstvieren 

Wil je nog deze maand genieten van een heerlijke 

ontspanningsmassage? Boek dan nog snel een afspraak! 

http://www.praktijkanitavandergulik.nl/kinesiologie/stress-release.html
http://www.praktijkanitavandergulik.nl/massages/ontspanningsmassage.html


De praktijk is gesloten van 28 december tot en met 2 januari 2016. 

 

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

