All at once, summer collapsed into fall - Oscar Wilde

Bekijk de webversie

September 2020: Reflex integratie, gezondheidscheck, griepprik,
voeding en kinderen, cursus

September
Ik hou ontzettend van September, de koele ochtenden
en nog even lekker nazomeren. Dit jaar hebben we nog
een tijd prachtig weer gehad. En vorige week kwam de
herfst! De dagen worden korter, de temperatuur daalt,
het regent meer, de bladeren verkleuren en veel
mensen worden verkouden: een griepje, huisstofmijt,
verkouden. Op zich hoeft dat helemaal niet erg te zijn,
maar dit jaar is het allemaal ingewikkelder. Een extra
aanleiding om goed voor jezelf te zorgen. Eet gezond,
beweeg, ga naar buiten, ga op tijd naar bed en wees lief
voor elkaar.

Homeopathie helpt je
het beste uit jezelf te
halen

Contact
info@jolandevelgersdijk.nl
tel: 06 16 954 331
Locatie Haarlem:
GC Haarlem Noord
Victor van Vrieslandstr. 4
2025 LS Haarlem
Locatie Heemstede:
De Nieuwe Lente
Raadhuisstraat 56a
2101 HH Heemstede

Voor mij, altijd op zoek naar nieuwe kennis, staat
september ook voor een nieuw schooljaar. Dat is ook
wat ingewikkeld dit jaar. Voor jongeren en studenten
hebben de corona maatregelen behoorlijk wat impact
voor de onderwijssituatie. Ook in therapeutenland
worden veel nascholingen online aangeboden. Gelukkig
mocht het eerste blok van de jaaropleiding Reflex
Integratie live plaatsvinden. Reflex integratie gaat uit van
het idee dat onvolgroeide reflexen een rol spelen bij
leer- en gedragsproblemen. Meer hierover verderop in
deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief:
reflex integratie
een aanbieding om in een consult van een uur te
bespreken en te testen hoe je je weerstand verder
kunt optimaliseren
informatie over wat homeopathie kan betekenen bij
de griepprik
voeding voor jonge kinderen.
de aankondiging van de Cursus Zelf aan de Slag met
Homeopathie op 31 oktober a.s.
Ik wens jullie een mooie en gezonde herfst periode!

REFLEX INTEGRATIE
Door een aantal ouders in de
praktijk werd ik eerder dit jaar
gewezen op reflex integratie.
Nu had ik daar een paar jaar
geleden al een boek over
gelezen wat ik toen al interessant vond. Nu kwam het
dus weer op mijn pad. Ik ben me er wat meer in gaan
verdiepen.
De neuromotorische ontwikkeling van kinderen was een
onderdeel mijn studie pedagogische wetenschappen;
het belang van het goed doorlopen van de verschillende
fasen werd ook toen benadrukt. Maar reflexen die we
ontwikkelen om ons door onze foetale ontwikkeling te
helpen, die ons helpen om geboren te worden en ook
daarna helpen om van een liggende baby tot een lopend
kind te groeien, waarbij sommige reflexen ook weer
gestopt moeten worden en anderen blijven bestaan, dat
is toch nieuw. Het past in het geheel van andere
theorieën over de kinderlijke ontwikkeling en ik vind het
ontzettend interessant. Het niet goed ‘stoppen’ van de
reflexen die wel gestopt zouden moeten worden, kan
een rol spelen bij leer- en gedragsproblemen. De
opleiding die ik volg, behandeld het gedegen uitzoeken
en testen welke reflexen niet goed geïntegreerd zijn en
reikt vervolgens oefeningen aan om die integratie alsnog
te laten plaatsvinden.
Ik ben net begonnen, heb een eerste studieblok gevolgd
in september en rond de opleiding eind mei af. Daarna
ga ik ook zeker reflexintegratie als methode toevoegen
in de praktijk.

VOEDING EN KINDEREN
Hoe zit dat nou met kinderen?
Wat kan ik ze wel geven en
wat niet? Wat smeer ik op hun
boterham? En wat geef ik ze
tussendoor? Wat heeft een
kind nodig aan voeding?
Dit soort vragen krijg ik in de
praktijk regelmatig.
Op mijn website schreef ik er
een tekst over met
achtergrondinformatie, tips en
ideeën.
Lees het artikel via deze link.

ZELF AAN DE SLAG MET
HOMEOPATHIE
Op zaterdag 31 oktober staat
de cursus Zelf aan de Slag met
Homeopathie gepland.
Deze keer geef ik de cursus in
Haarlem Noord.
Wil je ook leren hoe je zelf
homeopathie kan toepassen bij
bijvoorbeeld wagenziekte,
sportblessures, hoesten en bij
stijve spieren bij het opstaan?
Doe dan mee met de cursus.
Zaterdag 31 oktober van 10:00
tot 16:30 uur – Haarlem
Inschrijven vooraf is verplicht.
Meer informatie vind je op
de website.
Wil je er bij zijn mail dan
naar info@jolandevelgersdijk.nl

Wil je er meer over lezen, kijk dan op de website van
INPP.
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GEZONDHEIDSCHECK
Hoe gezond ben jij? Je kan
een heleboel doen voor je
eigen gezondheid. Zorg dat je
voldoende slaapt, eet veel
groente, oefen je zelf om op
een goede manier met stress om te gaan, beweeg
regelmatig.
Met een leefstijladvies ‘op maat’, rekening houdend met
wat jij eet en hoe je leven is ingericht, kan je mogelijk je
gezondheid nog beter ondersteunen.
In een consult van 60 minuten bespreken we je leefstijl
en voeding en doen we een bioresonantie test. Vooraf
stuur je een overzicht van wat je gedurende drie dagen
eet en drinkt en achteraf krijg je een advies toegestuurd,
gebaseerd op de bij jou geconstateerde disbalansen. Dit
advies gaat onder meer over voeding, over meer of
anders bewegen en over suppletie. Indien van
toepassing kan ook verder onderzoek worden
geadviseerd.

50% korting
De Vereniging Homeopathie
heeft aan homeopaten
gevraagd om eenmalig 50%
korting te geven op een
consult, om mensen die anders
niet naar een homeopaat gaan,
over een drempel te helpen. Ik
werk daar aan mee en bied
ook jullie de korting aan.
Wil je de bon aanvragen voor
jezelf of voor iemand anders,
klik dan op de afbeelding
hieronder.

In de maand oktober kan je een Gezondheidscheck
plannen voor 55 euro. Het consult duurt een uur. Dit
consult is op leefstijl gericht matwerk, het is niet bedoeld
als vervanging van een intake voor homeopathie. Wil je
een gezondheid check, stuur een mail aan de praktijk.
Algemene adviezen over een gezonde leefstijl en
gezonde voeding vind je ook op de website.

DE GRIEPPRIK
De periode van het jaar waarin
griep of griepachtige klachten
meer optreden is weer
aangebroken. Wil je griepprik,
dan kan je deze via de huisarts
verkrijgen. Wil je dat juist niet, maar pas je wel in de
doelgroep van de griepprik, dan zijn er homeopathische
alternatieven. Ook hebben sommige mensen juist last
van griepprik, zoals een grieperig gevoel, lange tijd
vermoeid etc. Dan kan homeopathie helpen deze
effecten te beperken.
Wil je meer weten of een afspraak maken, stuur een
mailtje aan de praktijk.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@jolandevelgersdijk.nl toe aan uw adresboek.

