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April is omgevlogen. Wat hebben we een mooi weer gehad 
met Koningsdag. Weer heerlijk rondgekeken op de vrijmarkt. 
En ’s middags genoten van de mooie tulpenvelden. 
 
De maand mei staat bij ons in het teken van het examen van 
onze zoon. Een spannende tijd breekt aan. Hoewel hij zegt 
geen spanning te hebben en erg rustig blijft.  

 
 

Anti- stresspunten  
 
Voor mensen die wel last hebben van stress, heb ik de volgende tip: 
Leg je vingertoppen losjes op de voorhoofdpunten. Deze liggen 
halverwege de haargrens en de wenkbrauwen. Je kunt dat bij jezelf 
doen of een ander vragen deze punten vast te houden. Denk daarbij 
aan hetgeen je spannend vindt  (examen) of tegenop ziet 
(tandartsbezoek). Adem rustig in en uit en ervaar de ontspanning. 

 

 

 

Je lichaam wil je iets vertellen 

Ben jij iemand die signalen van zijn lichaam serieus neemt? De hele dag door 

probeert je lichaam je te vertellen hoe het met hem gaat, en hoe je die situatie kunt 

verbeteren. Er zijn veel mensen die iedere dag opstaan met pijn in hun rug. Een 

duidelijk signaal van het lichaam dat maar al te vaak wordt genegeerd. Pijn is een 

signaal van een lichaam dat uit balans is, en er moet iets gebeuren om terug in 

balans te komen. 

 

Je merkt duidelijk of je lichaam in balans is doordat je veel energie hebt en lekker in 

je vel zit. Zodra je lichaam uit balans raakt gaat het signalen geven die jou helpen om 

deze verkeerde koers te corrigeren en je lichaam weer in balans te brengen. 

Dit zijn voorbeelden van signalen: 

 Duidelijke pijn op specifieke plekken zoals hoofdpijn, rugpijn of krampen. 

 Een gevoel van moeheid, te weinig energie. 
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Stress heeft een enorme destructieve invloed op je lichaam. Het stresshormoon is 

ontworpen om ons in opperste staat te brengen als er gevaar dreigt (bijvoorbeeld een 

roofdier). Zodra het gevaar is verdwenen daalt het stressniveau en komt het lichaam 

terug in balans. 

Het probleem hiervan is dat wij geen roofdieren meer hoeven te vrezen, maar wel 

honderd en een andere zaken. Zoals geldzorgen, baanverlies of vervelende dingen 

die je mee te maakt die zorgen voor een constant stressniveau. Dat stressniveau is 

niet zo hoog als wanneer je oog in oog zou staan met een roofdier, maar ook niet 

laag genoeg om je lichaam in balans te laten komen. 

Wanneer je gestrest bent verbruikt je lichaam belangrijke stoffen versneld op en 

wordt er minder energie besteed aan heling van je lichaam. Je lichaam raakt door 

stress dus versneld uit balans. 

 

Wat doe je met deze signalen? 

Zodra je signalen herkent van je lichaam kun je deze 

informatie gebruiken om terug in balans te komen. Hiermee 

zul je mogelijk niet alleen te klacht wegnemen, maar ook 

ergere zaken voorkomen. Wie de signalen van zijn lichaam 

negeert kan vaak rekenen op sterkere signalen. Via de 

spiertest laat jouw lichaam weten wat het nodig heeft om de 

balans te herstellen en bepaalt het daarmee de meest 

optimale correctiemethode. Het is als het ware een gesprek aangaan met het 

lichaam. Op deze manier kunnen ook de achterliggende reden van de klachten 

worden op gespoord en aangepakt. 

 

Oorzaken van klachten kunnen zowel fysiek, emotioneel als chemisch zijn. De 

behandeling via Kinesiologie is heel divers en is erop gericht om het lichaam en 

geest weer in balans te brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het 

evenwicht weer terug te brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van praktische 

technieken uit de chiropractie, acupunctuur en voedingsleer. Je klacht kan een 

aanleiding zijn om je leefpatroon aan te passen en bijvoorbeeld gezonder te gaan 

eten. 
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De signalen van je lichaam helpen je in balans te blijven 

Het lichaam is prima in staat om zichzelf in balans te houden, mits je luistert naar de 

signalen die het afgeeft. Wie deze signalen constant onderdrukt zal uiteindelijk 

verder uit balans raken. Als je jou lichaam tot je laat spreken kun je steeds weer snel 

in balans komen. 
 

 

 

10 mei is het weer Moederdag. 

Verwen haar eens met een cadeaubon voor een massage. 

 

 

 

 

 

In juni bestaat de praktijk alweer 6 jaar. Daarom verloot ik een gratis massage.  

Geef aan waarom jij (of iemand anders) deze massage verdient. Reacties kunnen 

via info@praktijkanitavandergulik.nl of via de facebookpagina 

https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl 

 

 

 

Op 16 mei sta ik met de stoelmassage bij Intersport Schagen op de 

gezondheidsbeurs. De beurs is van 9 tot 12 uur.  

Kom jij ook? 

 

 

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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