Just living is not enough ... one must have sunshine,
freedom and a little flower
-- Hans Christian Andersen

Bekijk de webversie

Juli 2020: afgelopen periode, gezondheid, ouderen, stilstand,
summerclass en (on)kruid

De praktijk is weer volledig open
Deze zomer blijft de praktijk open. Binnen de praktijk
houden we rekening met extra hygiëne maatregelen.
Vanmorgen deelde Facebook een herinnering van 3 jaar
geleden. Ik zat toen met mijn moeder voor een hapje en
een drankje bij de Grote Markt in Haarlem, met het Spaarne
concert op de achtergrond. Een dierbaar moment. Geen
gedoe met 1,5 meter, vooraf reserveren en ingewikkeld om
elkaar heen draaien. Vandaag besef ik des te meer hoe het
bijzondere in kleine, dagelijkse dingen verpakt kan zitten.
In deze nieuwsbrief kijk ik met jullie terug op de afgelopen
periode en ook vooruit, naar de zomer die inmiddels is
begonnen, met zon, regen en wind.
Ik wens jullie alvast mooie zomermaanden.

Homeopathie helpt
je het beste uit jezelf
te halen
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AFGELOPEN PERIODE
Hoe ben jij de afgelopen
maanden doorgekomen? Bijna
iedereen die ik spreek heeft last
gehad van de beperkingen. Een
heleboel mocht niet en ineens moest je je ook anders tot
andere mensen verhouden, ook tot je vrienden.
Tegelijkertijd hoor ik van veel mensen dat ze de rust en de
stilte ook heel fijn vonden. Ze hadden meer tijd voor zichzelf
en voor huisgenoten. Broertjes en zusjes vonden elkaar
weer en thuiswerken blijkt toch vaak een prima oplossing te
zijn.
Wat neem jij mee uit deze tijd?
Zelf vond ik de rust heel fijn. Wat ik wil behouden is meer
tijd voor het lezen van boeken en voor de
ochtendwandelingen. En het besef dat de ‘gewone dingen’
niet altijd vanzelfsprekend zijn, dat ik daar wat vaker bij stil
sta en er extra van geniet.

Just living is not enough ... one must have
sunshine, freedom and a little flower
Hans Christian Andersen

OP JE GEZONDHEID
In deze wereld leven wij niet
alleen. Al lang voordat wij
mensen er waren, waren er al
heel veel andere soorten wezens
aanwezig. Zoals ik het zie,zijn
we hier te gast en is aan ons om
in samenspel, liefst in harmonie met al het andere te leven
en de wereld ook weer netjes achter te laten. Al veel eerder
dan dat wij er waren, waren er pathogenen, wezentjes waar
we ziek van kunnen worden, zoals virussen, bacteriën en
parasietjes. Met een aantal hebben we ‘zelfs’ een prettige
symbiose ontwikkeld. Zo zijn er bacteriën die we nodig
hebben om voedsel te verteren. Er zijn er ook waar we lelijk
ziek van kunnen worden. Komen ze met niet te veel tegelijk
binnen, dan kunnen we daar bij redelijk goede gezondheid
prima mee omgaan.
En aan die gezondheid kan je zelf werken. Voor een
optimale gezondheid eet je gezond, beweeg je veel, sport je
regelmatig, slaap je voldoende en beperk je stress. Op mijn
website vind je informatie over leefstijl. In mijn visie heeft
leefstijl alles met balans te maken. Hormoonbalans is daar
een belangrijke uiting van.
Naar aanleiding van een aantal gesprekken afgelopen
periode heb ik een nieuwe tekst geschreven over voeding.
Wellicht heb ook jij er iets aan.
Wil je een afspraak maken voor een persoonlijk advies, mail
dan naar info@jolandevelgersdijk.nl of bel 06 16 954 331

LIEF ZIJN VOOR ELKAAR
Gisteren had ik één van mijn
oudste cliënten op consult, een
man van in de negentig. Hij
woont zelfstandig en komt met
auto en rollator naar de praktijk. Hij vertelde het erg moeilijk
te hebben in deze maanden. Er zijn wat fysieke
ongemakken, daar gaat hij goed mee om. Hij heeft het
vooral erg moeilijk met hoe mensen reageren op anderen,
met name op ouderen. Hij heeft regelmatig het gevoel dat
hij een “levensgevaarlijke tikkende tijdbom” is. Mensen
lijken hem eng te vinden, ze lopen met een grote bocht om
hem heen en als ze al een praatje maken, dan houden ze
het erg kort en op ruime afstand. Ook de zorg, overigens
wel zeer vriendelijk, wordt vooral op afstand gegeven. Deze
meneer is een gevoelig persoon en heeft de neiging, zeker
nu, opmerkingen en gedrag snel te vertalen naar
persoonlijke kritiek. Naast de ondersteuning op de fysieke
klachten, bespreek ik met hem hoe uitspraken van anderen
ook anders vertaald kunnen worden en hoe het anders
kijken naar dezelfde woorden, deze een andere lading
kunnen geven.
Laten we lief zijn voor elkaar in wat we zeggen en in wat we
horen. En laten we vooral het mooie van elkaar blijven zien.
Deze quote die ik bij de 'Heal Documentary' zag, vind ik
passend.

STILSTAND IS OOK GROEI
Onze maatschappij is in het
algemeen vooral gericht op
continue actie en scoren op
korte termijn. ‘Stilstand is
achteruitgang’ is één van de
motto’s die ik regelmatig om me heen hoorde: op school, bij
het sporten, in het bedrijfsleven. Maar ook in stilstand kun
je groeien. Vanochtend bij de yogales noemde onze
docente het. Het deed me denken aan een korte
presentatie die ik laatst gaf in een andere context.

(On)kruid
Bij mijn ochtendwandelingen kom ik zo veel leuke
dieren en planten tegen.
Vele kuikens zag ik groot
worden.
Wekelijks zet ik foto en een
korte tekst over een
bermplant op facebook.
Voor de inspiratie hoef ik
enkel te wandelen, voor de
teksten maak ik dankbaar
gebruik van mijn boeken uit
de praktijk en het ‘Groot
Handboek
Geneeskrachtige Planten’
van Geert Verhelst. Zo kom
ik zelf ook regelmatig leuke
nieuwe weetjes tegen. Je
kunt de foto’s en teksten
ook op mijn website
bekijken.

Zelf aan de
slag met
Homeopathie
SUMMERCLASS
Ook in de zomerperiode wil
ik een live cursus geven.
Tijdens deze cursus nemen
we een aantal
homeopathische middelen
door en nemen we vooral
ook tijd om te oefenen met
korte casussen, zodat je de
middelen leert toepassen.
Bij voldoende
belangstelling geef ik de
cursus in één dag op
zaterdag 1 augustus. Wil
je er bij zijn, meld je dan
aan!
Meer informatie vind je op
de website.

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.

Min verhaal ging over de bamboeplant. Nu zijn er natuurlijk
veel verschillende bamboesoorten, er zijn soorten waarvoor
het volgende verhaal geldt:
Als je graag een mooie grote Bamboeplant wil, dan stop je
allereerst een zaadje in de bodem, op een plek waar
vruchtbare grond is. Je geeft het zaadje dan elk dag water.
De eerste tijd zie je niks gebeuren. Pas na een jaar water
geven, een jaar van verzorgen, liefde en aandacht zie een
piepklein plantje boven de grond. En na twee jaar liefdevolle
aandacht heb je een plantje van maar een paar centimeter.
Na vier jaar met veel liefde, water geven, aandacht en
misschien wel praten met de plant, begint hij ineens te
groeien. Soms wel een hele meter in één etmaal. En
uiteindelijk wordt de plant in één seizoen wel 5 tot 9 meter
hoog: een geweldige bamboeplant.
Nu dacht je misschien in die eerste jaren dat het niks zou
worden met die plant. Misschien heb je ‘m wel
omgeschoffeld of meegegeven bij het GFT afval. Dat is
jammer. In die eerste jaren zag het er misschien uit alsof er
niets gebeurde. De plant was echter bezig met onder de
grond een enorm wortelstelsel te maken om die
fantastische grote sterke plant te kunnen dragen.
Zo kan het zijn dat jij een tijd van uiterlijke rust gebruikt om
keuzes te maken, om te beseffen wat je wel leuk vind aan
hoe je je leven hebt ingericht en wat je eventueel anders wil
of misschien om al concrete plannen te maken. Het is
allemaal goed. Ook een leeg hoofd is fijn. Gewoon omdat
het lekker leeg is óf omdat het geeft ruimte geeft voor
nieuwe ideeën.
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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.

