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Het voorjaar hangt in de lucht. Afgelopen weekend hebben we al een voorproefje 
mogen beleven van een zonnig voorjaar. Ik heb de eerste lammetjes al buiten 
gezien. Terwijl sommige van  jullie nog op ski vakantie gaan, maakt de rest zich op 
voor een mooie zonnige week. 
 
 

 
Lente 
Het woord "lente" is een oude afleiding van ’lang’ en heeft betrekking op het lengen 
van de dagen. De lente wordt veelal geassocieerd met vruchtbaarheid en 
voedselproductie. In Europa worden in de lente de eenjarige voedselgewassen 
gezaaid. 

De dagen in de lente worden ten opzichte van de voorgaande winter langer, en het 

zonlicht wordt sterker. Dat heeft effect op mensen. Het zorgt voor een algemeen 

welbevinden en enige euforie. Naast  positieve effecten treedt ook voorjaarsmoeheid 

op. 

Traditioneel wordt/werd in Nederland de voorjaarsschoonmaak gehouden, waarbij 

het hele huis wordt schoongemaakt. 

Alle planten, dus ook de landbouwgewassen, beginnen in de lente te groeien na de 
winterslaap. Ook dieren komen uit hun schuilplaatsen en beginnen met nestelen. 
Door de toename van het licht, maken planten en bomen nieuwe scheuten en 
bladeren. 

 

 

Hout element:    
Sleutelwoorden: opslag en distributie 
Verantwoordelijke meridianen/organen: Galblaas en lever 
 
Hout heeft contact met de buitenwereld. Hout hoort bij het voorjaar. 
Hout is flexibel, dat is wat wij nodig hebben om plannen te maken, 
beslissingen nemen en ons aan te passen.  
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Een onbalans in het hout element uit zich vaak in stijfheid/pijn in spieren, pezen en 
gewrichten, maar ook in starheid in denken en doen.  
 
De lever zuivert het bloed voor o.a. chemische stoffen. Wanneer de lever niet meer 
kan ontgiften ontstaan bijvoorbeeld hoofdpijn en allergieën. Maar ook op psychisch 
vlak kun je vol zitten met troep, zoals negatieve gevoelens en onderdrukte woede. 
Gezegde: Wat heb je op je lever? 
 
De galblaas verspreid de door de lever geleverde gal aan het lichaam. Een onbalans 
bij de galblaas veroorzaakt besluiteloosheid en vermoeidheid. 
 

Vitaal het voorjaar in 

Voel jij je futloos en moe? Heb je 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. 
 
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. 
 

Detoxen helpt bij de volgende klachten: 
 Futloos 
 Hoofdpijn 
 Huidklachten (oneffenheden, acné,  een doffe huid) 
 Maag- en spijsverteringsproblemen 
 Schimmelinfecties 
 Obstipatie 
 Opgeblazen gevoel  
 Overgewicht 
 Spier- en gewrichtspijnen 
 Verkoudheid of een grieperig gevoel 

 



Onderdelen en kosten detox-ontspanningskuur:  
 Een consult 
 Massage 
 E-book met informatie en recepten 

Het totale pakket kost € 145,-  

Detoxen kan iedereen! 

Bij een reservering vóór 1 april ontvang je gratis een e-book over superfood 
smoothies! 
 

 

 

 

 

 

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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