Laat Prikkelbare Darm Syndroom aanpakken

Homeopathie

en darmklachten

Veel mensen hebben last van het ‘Prikkelbare Darm Syndroom’ (PDS). Huisartsen
en specialisten zeggen meestal iets als
‘Leer er maar mee leven’ en sturen je naar
een psycholoog. Ofwel, er is niets aan de
hand en niets aan te doen. Wij homeopaten denken daar heel anders over.
PDS kan het leven in meer of mindere mate
ontregelen, zowel bij kinderen als volwassenen.
Bij sommige mensen is het dagelijks aanwezig,
bij anderen juist in periodes of onverwachts.
Met lichte of ernstige buikpijn, vaak last van
stinkwinden, verstopping en/of diarree en
slecht in je vel zitten.

Echt weg gaan de klachten bijna nooit en het
beperkt je leven. Soms helpt het door goed op
je voeding te letten, meestal niet. Soms helpt
het je leven zo stressloos mogelijk inrichten,
maar wil je dat wel? Het zijn eigenlijk allemaal
aanpassingen om het zo draaglijk mogelijk te
maken. Het onderliggende probleem, de zieke
overprikkelde darm, wordt niet aangepakt,
maar ontzien.
In de homeopathie kijken we naar de darmklachten in de context van jouw geheel:
vaak zijn je darmen een zwakke schakel in jouw
systeem. We willen weten wat de s pecifieke
kenmerken zijn van jouw darmklachten,
wanneer ze vooral de kop opsteken,

Een gezonde huid door acupunctuur

Naalden om er
beter uit te zien?
Als je aan beauty denkt, een gave en
ongeschonden huid bijvoorbeeld, zal
acupunctuur niet het eerste zijn wat bij
je opkomt. Dat is wel jammer natuurlijk,
omdat acupunctuur je helpt bij het krijgen
en onderhouden van een gezonde huid.

sinds wanneer je er last van hebt, wat voor
soort pijn je hebt, wat je doet als de pijn
heftig wordt: ga je liggen, met warme kruik
of liever er hard op drukken en dergelijke.
Wij gaan op zoek naar patronen van je
lichaam als geheel en geven op basis hiervan
homeopathische medicijnen. Soms snel,
soms geleidelijk verbeteren je klachten en
kun je weer zorgeloos leven.
Homeopathie Leiden
Maarten Verzaal en Els Baars
Oosterkerkstraat 1
2312 SN Leiden
www.homeopathieleiden.nl

Wat ik als acupuncturist regelmatig behandel,
zijn klachten als acne, eczeem, gordelroos en psoriasis. Als je daar last van hebt, is dat niet alleen
cosmetisch een probleem, maar het geeft ook
veel klachten zoals jeuk, branderigheid en pijn.
De huid is een orgaan, en acupunctuur is in
staat om de vitaliteit van je organen te onderhouden, zodat ze goed blijven functioneren.
De huidproblemen worden zo van binnenuit
behandeld. Het maakt dan niet uit of het een
kortstondig probleem is of een auto-immuunziekte, zoals dat het geval is bij psoriasis.
Het principe bij acupunctuur is dat de levensenergie Qi (energie) vrij kan stromen door
de meridianen. Gebeurt dit niet, of is er te veel
of te weinig energie, dan worden we ziek. De
meridianen vormen een netwerk, vergelijkbaar
met het zenuwstelsel, bloed- en lymfevaten,
waardoor Qi zo al je cellen, weefsels en organen
kan bereiken. Het evenwicht van je energie
wordt via deze banen hersteld en je immuunsysteem versterkt, zodat klachten zullen afnemen en zelfs kunnen verdwijnen.
Ben je geïnteresseerd geraakt of wil je meer
weten over acupunctuur, neem dan vrijblijvend
contact met mij op.
Acupunctuur-Belfor | Diana Belfor
Dijkgravenlaan 77, 2352 RN Leiderdorp
06-523563173 | public@dianabelfor.nl
www.acupunctuur-belfor.nl
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