Bekijk de webversie

December 2021: op naar het volgende jaar

Homeopathie helpt je
het beste uit jezelf te
halen

Contact
info@jolandevelgersdijk.nl
tel: 06 16 954 331

Lieve mensen, beste mensen,
Volgende week gaan de dagen al weer lengen. Alvorens
het jaar af te sluiten zijn er nog de kerstdagen, het feest
van het licht. Ook dit jaar vieren we het weer in huislijke
sfeer. Tijd voor elkaar en misschien ook tijd om terug te
kijken op het afgelopen jaar.
Een jaar waarin we niet altijd konden doen wat we wilden
en waarin vaak veel onduidelijk was. Veel mensen vinden
dat ingewikkeld, ik heb daar zelf ook last van. We willen
allemaal graag leuke dingen doen, plannen maken,
mensen ontmoeten. Het is niet altijd eenvoudig om
steeds weer creatief te zijn, om binnen wat goed en
passend is, plezier en verbinding te vinden.
Tegelijkertijd maakt ook dit jaar me weer duidelijk wat
belangrijk voor me is. Familie en vrienden, hun
gezondheid, naar buiten gaan, bewegen, lezen en ook
heel simpel, samen op de bank Netflix kijken. En voor mij
is ook zeer zeker mijn werk belangrijk! Gaande weg is er
zelfs iets meer erkenning voor ons als therapeuten. De
praktijken mogen in deze periode open blijven, ook na 17
uur. Wat is voor jou belangrijk?
Komend jaar heeft een aantal veranderingen voor de
praktijk in petto. De praktijk in Haarlem-Noord gaat per 1
maart verhuizen naar Tesselschadeplein 8. De tarieven
van de consulten gaan 5 euro omhoog. De mogelijkheid
om bioresonantie in te zetten in de behandelingen wordt
uitgebreid. En als alles volgens plan verloopt ga ik in de
tweede helft van de maand februari twee weken naar
Malawi om daar les te geven in homeopathie en
workshops op te zetten voor jonge vrouwen. Verderop in
de nieuwsbrief vertel ik meer over deze onderwerpen
Wat gaat 2022 voor jullie brengen?
Ik wens jullie veel moois en een goede gezondheid!
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OPENINGSTIJDEN
PRAKTIJK ROND DE
FEESTDAGEN:
De praktijk is tussen kerst en
oud&nieuw geopend.
Na oud&nieuw is de parkijk
gesloten tot 12 janauri 2022.
Je kan een afspraak plannen
via de digitale agenda in
Haarlem of in Heemstede

Warme groet,
Jolande

TESSELSCHADEPLEIN 8
Per 1 maart verhuist het
Gezondheidscentrum HaarlemNoord naar Tesselschadeplein
8. Dit is nog geen kilometer bij
het oude adres vandaan. In het 'frisgroene' gebouw, waar
eerder een verloskundige praktijk zat, komen, naast een
ruime wachtruimte, twee behandelkamers. Ik zal daar op
maandagmiddag en maandagavond praktijk houden. In
de wachtruimte kan ik hopelijk gauw ook weer de cursus
'Zelf aan de Slag met Homeopathie' geven.
Voor de verhuizing komt er nog een kleine verbouwing en
wordt in ieder geval de binnenkant al in een nieuw verfje
gezet. Het wordt mooi!

Loesje over 2022 --- Dit jaar hoop ik
wat minder tijd voor mezelf te hebben.

Een interessant interview over
homeopathie met klassiek
homeopaat Ewald Stöteler
Een homeopaat wil altijd meer
van je weten dan enkel de
klachten die je nu hebt. Ziek
worden is niet een plotse
gebeurtenis. Klachten en
symptomen zijn altijd een
resultaat van een proces. een
individueel proces. Om
gezond te worden, en te
blijven, is het belangrijk dit
proces te begrijpen en te
kijken waar je het lichaam
kunt helpen een andere
oplossing te vinden.

BIORESONANTIE
In de praktijk werk ik soms al
met Qest4, een apparaat voor
bioresonantie. Dit apparaat heb
ik destijds aangeschaft om
voedselgevoeligheden en andere gevoeligheden te
testen bij kinderen. Regelmatig kwamen ouders op
consult met een kindje dat last had van buikpijn, eczeem
of terugkerende oorontstekingen. Vaak gaf homeopathie
een hele grote verbetering. En soms kwamen de klachten
toch steeds weer terug. Een test op gevoeligheden kan
hier dan duidelijkheid in geven in een onderliggend
probleem. Het behandelen met bioresonantie kan dan,
naast het vermijden van de triggers, tot oplossing van het
probleem leiden.
Verder kan je met bioresonantie specifieke organen
ondersteunen, vitaliteit bevorderen en pathogene
belastingen aanpakken.
Ik heb daarom besloten om ook de Bicom te kopen en in
de praktijk in te gaan zetten. In de praktijk van een
collega heb ik hier al ruim ervaring in opgedaan en een
enkele keer gebruikte ik de afgelopen maanden al de
Bicom van mijn collega in Heemstede.
Nu dus een Bicom voor mijn praktijk, voor jullie, wanneer
dat passend is in de behandeling.

TARIEVEN 2022

HOMEOPATEN ZONDER
GRENZEN
De Stichting Homeopaten
zonder Grenen (HzG) voert al
jaren lang projecten uit in
gebieden waar gezondheidszorg niet goed bereikbaar is.
Eerder zetten we projecten op in Afrika, Zuid-Amerika,
Azië en ook in Bosnië, toen daar grote nood aan zorg
was.
Voor komend jaar hebben we een projectplan geschreven
voor een project in Malawi. Daar zullen we trainingen
geven in homeopathie voor gezondheidswerkers en
workshops opzetten voor moeders over gezinsplanning
en zelfzorg rondom zwangerschap en geboorte.
Als alles volgens plan loopt en de pandemie ons wat
ruimte geeft, gaan wij in de tweede helft van februari
2022 naar Malawi voor onze eerste trainingen en
workshops. In 2022 en 2023 hebben we jaarlijks twee
bezoeken gepland. Daarna volgt een uitgebreide
evaluatie hoe we verder gaan met onze support aan de
mensen in Malawi. Het doel is een langdurige
samenwerking.
We hebben een aantal fondsen aangeschreven voor
financiering, ook hebben we bedrijven die
homeopathische producten leveren gevraagd om
(zelf)zorg producten. Een aantal collega's en andere
individuen hebben een bedrag en/of boeken gedoneerd.
Wil je meer weten over het project? Ik vertel er graag
over.
Op de website van HzG lees je meer over de Stichting en
de projecten. Je kan er ook een donatie doen.
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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.

