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De avond komt steeds eerder. De herfst heeft haar intrede weer gedaan. Met de 
herfst breekt ook de tijd van bezinning weer aan. De andere kant van de herfst is dat 
ook de ‘kwaaltjes’ zoals griep en verkoudheid weer op de loer liggen, maar ook 
hebben sommige mensen meer last van depressieve gevoelens. Wil je dit jaar de 
herfst en winter met een gezond portie energie doorstaan? Bel dan eens  voor een 
afspraak.  
 

 
Cursus Spijsvertering stelsel 
 

In september heb ik een cursus over het spijsvertering 
stelsel gevolgd bij Wayne Topping uit Engeland. In 
deze cursus werden nieuwe testmethodes uitgelegd 
voor het testen van bijvoorbeeld het maagzuur. 
 
Opvallend hoeveel klachten er kunnen ontstaan als het 

zuur in de maag niet voldoet. Je kunt denken aan veel gas of boeren na het eten, 
allergieën, brandend maagzuur. Er kan ook een afname ontstaan van de opname 
van mineralen zoals ijzer, magnesium en vitamine B12. Waardoor weer andere 
problemen ontstaan. 
 
Ook nieuwe methodes gekregen voor mensen met constipatie, parasieten en andere 
darmproblemen. Heb problemen met je spijsvertering? Misschien geven deze 
methodes de oplossing voor jouw problemen. 

 
Beurs 
 
Op 6 september stond ik op de Spirituele en Wellnessbeurs in Anna 
Paulowna. Ik heb hier uitleg gegeven over voeding. Tevens kon je laten 
testen of er tekorten zijn aan vitaminen of mineralen. 
 
Op 31 september stond ik met 6 andere collega’s in een stand op de 

seniorenbeurs in Anna Paulowna. Ik mocht daar stoelmassage geven aan de 

senioren. Het was er gezellig druk. 
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Wat kan een Touch for Health behandelingen doen?  

Touch for Health werkt in drie gebieden van ons lichaam; 

fysiek, voeding en emoties. Vaak zijn de drie gebieden met 

elkaar verbonden in de klachten, hierdoor kan een Touch for 

Health behandeling voor allerlei zaken ingezet worden.  

 

Denk bijvoorbeeld aan: gedragsproblemen; aanhoudende vermoeidheidsklachten; 

ondersteuning met voedingsstoffen, emoties in balans brengen, afvoeren van 

bijwerkingen van medicatie bij chronische en acute ziekten zoals reuma, kanker, MS 

en ME; burn-out;  

Fysieke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, nekklachten; pijnbestrijding van chronische 

pijnklachten; begeleiding tijdens zwangerschap of zwanger worden, 

menstruatieklachten.  

Heb je klachten of ken je iemand met klachten en weet je niet of deze behandeld 

kunnen worden, neem dan even contact op.  

 
Aardings oefening  
 
Plaats ’s morgens na het opstaan je voeten goed op de grond. Ga met je voeten op 
schouderbreedte staan. Bekken lichtjes naar voren gekanteld en de knieën van het 
slot.  
 
Breng als eerste je gewicht naar je hielen, zorg ervoor dat je tenen aan de grond 
blijven. Adem rustig door. Je voelt je hielen zwaarder worden en ‘in de grond zakken’.  
 
Als dit is gelukt, breng je je gewicht naar je voorvoet, waarbij de hielen aan de grond 
blijven. Adem rustig door totdat je ook je voorvoet zwaar voelt worden en ‘in de grond 
voelt zakken’. 
 
 Daarna breng je het gewicht in het midden, waarbij de druk op de voorvoet als op de 
hiel evenveel is. Blijf nog eventjes zo staan en adem rustig door.  
 
Zo nu ben je klaar voor de dag! 

 

 

 

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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