
Het Centrum voor Natuurgeneeskunde Woerden brengt een
aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit met daarin de laatste
ontwikkelingen van onze praktijken, aanbod van lezingen,
cursussen en workshops. 

View this email in your browser

Beste vrienden, bekenden, (oud)cliënten en collegae,

Wij wensen iedereen een fantastisch mooi gezond succesvol en vooral liefdevol 2018 toe! 

Vanaf vandaag telt ons team 12 therapeuten, want vanaf vandaag verwelkomen wij Dora
Kroon. Zij is Ayurvedisch therapeut en stelt zich graag verderop in deze nieuwsbrief voor.

Zoals gezegd, gaan we in 2018 weer echt starten met lezingen, workshops, cursussen
etc. 

Om het jaar goed te beginnen, hebben we voor degene die nu echt willen stoppen met
roken een 'stoppen-met-roken' programma opgesteld.
Op zaterdagmiddag 13 januari zal dit programma door de 3 betrokken therapeuten
worden toegelicht en is er de mogelijkheid om je in te schrijven. Verderop in deze
nieuwsbrief lees je hier meer over.

Ook gaan we de lezing van Elles van Dinteren herhalen, over haar manier om na kanker
het vertrouwen in haar lichaam weer terug te vinden en weer volop te kunnen genieten van
het leven. Deze lezing staat gepland op woensdagavond 24 januari. Verderop vind je
meer informatie.

Op vrijdag 12 januari houdt onze homeopaat, Minke Roelants, een detox-ochtend bij haar
thuis in Oegstgeest. Meer informatie vind je verderop.

Veel lees plezier en wellicht zien wij elkaar binnenkort!
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Stoppen met roken! Maar hoe?? Het is al eerder niet gelukt....

Stoppen met roken met begeleiding
Heb jij besloten om in 2018 te stoppen met roken?
Wil je echt stoppen en je slaagkans vergroten om  in 2018 te kunnen zeggen: ‘Ik ben
een niet-roker!’
Vergroten van je slaagkans - wij helpen je daarbij!

Binnen ons team hebben 3 therapeuten hun krachten gebundeld en hebben een
compleet pakket samengesteld dat jou, vooropgesteld dat je ECHT wilt,  helpt met
het stoppen met roken.

Wat heb je nodig en wat ga je krijgen....
Een maand lang begeleiding en ondersteuning in jouw bewust gemaakte keuze,
namelijk te stoppen met roken.  Acupunctuur, hypnose, coaching en inzichten op
orthomoluculaire gebied om gedrag en voedingspatroon te doorbreken. 

Samen zijn we sterk!
Wanneer jij je inschrijft voor het programma: Stoppen met roken met begeleiding  –
besluit je om dit samen te doen met anderen. Als je stopt met roken kan het heel
waardevol zijn om dit te doen met lotgenoten. In tijden van stress of nood kan je hun
hulp vragen. Wij bieden je daarom een besloten omgeving aan op facebook (of per
email). Samen is stoppen met roken makkelijker.

Waarom 13 januari 2018?
Het moment van stoppen moet voorbereid zijn. Het moet een moment zijn waarop je
niet in de verleiding wordt gebracht. Dus niet op 1 januari 2018 waarbij je nog allerlei
nieuwjaarsbijeenkomsten in het vooruitzicht hebt , maar op een moment dat het
goed voelt, zodat de prikkels voor het roken geminimaliseerd zijn.

Wil je echt stoppen met roken en slaagkans hebben?
Kom dan zaterdag 13 januari tussen 12.45 en  13.00 uur naar het centrum voor
Natuurgeneeskunde Woerden, Pompmolenlaan 26, en schrijf je in voor het
programma:  Stoppen met roken met begeleiding.
Van 13.00 uur tot 16.00 uur: presentatie van het programma en stellen de
therapeuten zich voor. Aansluitend mogelijkheid tot het stellen van vragen en daarna
de inschrijving.
(Bij minimaal 7 deelnemers gaat het programma door.)

(Borst)kanker vrij en nu verder....

Ex-kankerpatiënt Elles van Dinteren
laat angst en wantrouwen achter zich
door in gesprek te gaan met haar
lichaam. Elles vertelt over haar manier
om na kanker het vertrouwen in haar
lichaam weer terug te vinden en
daarmee haar kracht herwon om
opnieuw van het leven te kunnen
genieten.
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Het is niet moeilijk -> inzichten krijgen in de signalen van je lichaam en vervolgens
daar actie op nemen. Jij kan dit ook!
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over het waarom en het hoe? Je bent
woensdagavond 24 januari a.s. vanaf 19.30 uur van harte welkom. De lezing begint
om 20.00 uur.
Haar verhaal:
Toen er borstkanker bij mij geconstateerd werd - 3de fase- kreeg ik het volgende
behandelplan: Borstbesparende operatie - 36 bestralingen - 4 chemo's - en 5 jaar
hormoonpillen slikken. Na de eerste bestraling werd ik ziek en gedurende de
behandelingen werd het steeds erger. Mijn lichaam gaf mij signalen dat de straling
niet prettig voor mij was. Ik kon de straling niet aan. Ik werd zieker en zieker. Ik heb
keuzes gemaakt over wat ik wel wilde en niet. Een niet gemakkelijke weg. Niet
iedereen begreep mij en ik ondervond best wat weerstand van mijn omgeving, maar
ik bleef geloven in mijn keuzes en lichaam. Ik ben altijd onder controle gebleven in
het ziekenhuis en de resultaten waren altijd goed. Inmiddels ben ik kanker-vrij
verklaard en voel ik mij weer goed! 
Om daar te komen waar ik nu ben – weer vol in het leven, gezond en gelukkig- was
geen makkelijke opgave. Je bent kanker vrij verklaard en dat zou een feestje moeten
zijn. Toch was dit stuk van het hele kankerproces het moeilijkste wat mij is
overkomen. Na alle behandelingen, controles etc. stond ik er voor mijn gevoel alleen
voor….
Elk pijntje, kuchje, bultje, putje, verharding gaf angst. Angst dat het weer terug zou
komen. Wie was ik en ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe ga ik nu verder? Kan ik mijn
lichaam nog vertrouwen? En, wat als…
Omdat ik zelf heb ervaren hoe eenzaam het kan zijn nadat je kanker vrij bent
verklaard, deel ik mijn verhaal met (ex)kanker patiënten. Het is belangrijk om te
luisteren naar de signalen van het lichaam en daar ook actie in te nemen. Ieder
mens is uniek en daarbij past een unieke behandeling/benadering. Of dat regulier of
alternatief is - dat maakt niet uit - het gaat erom dat je leert luisteren naar de
signalen van je lichaam en naar jezelf. Het terug vinden van je lichaam, het
vertrouwen in jezelf en je lichaam. Wanneer je jezelf weer hebt hervonden, kan je
weer volop van het leven genieten en ben je echt kanker vrij! Zeg kanker vaarwel en
omarm de nieuwe jij!

Nieuwe Detox ochtend inclusief lunch.

Blijf gezond, energiek, jong en vitaal, eet goede voeding, geniet en straal!!!!

In mijn praktijk zie ik veel mensen die vermoeid en niet in balans zijn. Naast het
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begeleiden hiervan met homeopathie kom ik er niet om heen dat ook voeding een
ontzettend grote rol speelt. Steeds meer integreer ik dan ook voeding en
voedingssupplementen in mijn adviezen als therapeut. 
Een grote passie van mij is om je te leren met de juiste voeding je lichaam het
mooiste te geven wat je kunt. Omdat je het waard bent om heel goed voor te zorgen
, omdat je dan blijer, gezonder en vitaler bent. En dat voel je en dat zie je! 
Schuif aan, praat, deel, leer en geniet mee. Je gaat het voelen, je gaat het zien !!! 

Maximaal 9 deelnemers per keer, introductie prijs 35  euro per ochtend, inclusief
thee, heerlijke cappuccino en detox lunch.

  Waar: Oranjelaan 23, Oegstgeest
  Wanneer: vrijdagochtend 12 jan.
  Hoe laat: vanaf 10uur.
  Tel: 071-5156275 / 06-17826896 

 

Nieuwe collega
Graag wil ik mij voorstellen: Mijn naam is Dora Kroon.
Vanaf 1 januari 2018 sluit ik mij aan bij
Natuurgeneeskunde Woerden als Ayurvedisch
practitioner.

Hoe kwam ik tot deze stap?
Vragen als “Waarom worden mensen ziek?” en
“Waarom vindt er lang niet altijd genezing plaats bij
behandeling van ziekten?” zijn vragen die mij bezig hielden tijdens mijn lange
carrière als verpleegkundige en opleider in de gezondheidszorg. Vragen die mij
uitdaagden om op zoek te gaan naar gefundeerde antwoorden. Een lange en niet
gemakkelijke speurtocht in het doolhof van de vele visies op gezondheid en ziekte.
Uiteindelijk vond ik de beste antwoorden in de Ayurvedische geneeskunde.
Het gevolg van dit inzicht was de 4 jarige studie Ayurvedische geneeskunde bij
EISRA Den Haag voor de theoretische onderbouwing en een stevige stage in India
bij PDI voor de praktische ervaring.

Wat is Ayurveda?
De Ayurvedische geneeswijze wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie
(World Health Organisation, WHO) officieel erkend als een wetenschappelijke
geneeskunde (zie: WHO Traditional Medicine Stragegy 2002-2005, Document
WOH/EDM/TRM/2002.1.) 
Het is een 5000 jaar oude, empirische wetenschap met een holistische kijk op de
mens. Dat wil zeggen dat de mens in zijn totaliteit en in samenhang met zijn
omgeving wordt bezien en niet alleen zijn klacht. Ayurveda zet in op preventie (hoe
voorkom je ziek worden) en op genezing als ziekte zich eenmaal gemanifesteerd
heeft.
Ayurveda ziet de oorzaak van een ziekte als een disbalans in de constitutie. Deze
disbalans wordt opgespoord en er wordt getracht de cliënt weer in balans te krijgen
door voeding, leefstijl en zo nodig behandeling met massages en kruiden.
Ayurveda gaat uit van verschillende bio-energieën in het lichaam, de dosha’s Vata,
Pitta en Kapha. Daarnaast spelen de mentale kwaliteiten (de guna’s) een rol. Zowel
de dosha’s als de guna’s dienen in evenwicht te zijn om gezondheid en gelukkig in
het leven te staan.

Vanuit mijn ervaringen als werker in de gezondheidszorg en de Ayurvedische kijk op
gezondheid en ziekte streef ik er naar cliënten te ondersteunen in hun vragen over
het handhaven van hun gezondheid of in hun ziekteproces.

Hoe gaat dit in zijn werk?
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Bij een intake wordt de geboorteconstitutie en de huidige constitutie vastgesteld. Er
wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, waarbij het voedingspatroon en de
leefstijl worden uitgediept. En natuurlijk de klacht waarmee je komt.
Op grond van deze anamnese wordt een behandelplan opgesteld. De intake kan tot
1½ uur in beslag nemen.
In het behandelplan wordt een voeding – en leefstijladvies opgesteld. Er wordt
aandacht besteed aan het verwijderen van de opgeslagen toxinen om het lichaam
de maximale kans te geven te regenereren. Vervolgens worden afspraken gemaakt
voor helende behandelingen.
Bij de volgende consulten wordt onderzocht hoe succesvol het lichaam reageert op
het behandelplan en of er wijzigingen moeten plaatsvinden.

Meer informatie vind je op www.kroonayurveda.nl
 

Weet je dat...

...er een relatie is tussen beweging en kanker?
Dat weinig lichaamsbeweging het risico verhoogt op
diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten was al
voldoende duidelijk. Na uitvoerig onderzoek blijkt er
ook een duidelijk relatie met bepaalde vormen van
kanker. Meer informatie vind je op: 
https://health.biovion.nl/2014/06/18/beweging-en-
risico-op-kanker/

...Elles gratis E-books aanbiedt op haar website waarmee je
je in 10 dagen weer energiek kan voelen? Voordelen is o.a.:
• betere opname van voeding door het lichaam mogelijk
• de weerstand van je lichaam verbetert
• huid en haren gaan beter aanvoelen en ‘stralen'
• gezondere leefwijze en voedingspatroon
• energiek

https://kankervrijblijven.nl/gratis-e-book/

...onderzoek heeft aangetoond dat de leesprestaties
bij leesproblemen beïnvloed kunnen worden door
kleuren. Het gebruik van filters als (Xlens) remedie
wordt in deze situatie als aanpak geadviseerd. Ook
kunnen de filters een mooie oplossing bieden bij
kleurenblindheid. Meer informatie vind je
op:  http://www.minkeroelants.nl/xlens.htm

 

Dat is het voor nu! Wil je meer weten of informatie?
Kijk op onze website www.natuurgeneeskunde-woerden.nl of bel

ons centrale nummer 06 1478 9999.
Tot de volgende brief!
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