Op ieder moment in je leven kun je een nieuwe start maken. Dat hoeft niet aan het begin
van een nieuw jaar of op een speciale dag te
zijn. Als jij het gevoel hebt dat je toe bent aan
frisse stap in je leven, ga daar dan voor!

Dit is het moment
om te beginnen
Dutch Reiki Center
Mirjam Kloppenburg • 06-40571787
dutchreikicenter@gmail.com
www.dutchreikicenter.nl

Over Mirjam Kloppenburg
Reiki Master Mirjam Kloppenburg
van Dutch Reiki Center is opgeleid en
ingewijd volgens het traditionele Usuisysteem van natuurlijk genezen (Usui
Shiki Ryoho). De Reiki Master is aangesloten bij de Reiki Ryoho Foundation,
dit garandeert de cursist dat hij een
kwaliteitscursus volgt.

Soms is er best wel even wat lef nodig om die
stap te zetten. Je stelt het steeds uit, bijvoorbeeld omdat je bang bent of omdat je denkt
dat dit niet het juiste moment is. Of je zet
het eerste stapje, maar vervolgens ontstaan
er factoren die jou ervan weerhouden verder
te gaan met je plan. Dat geeft helemaal niks,
want je kunt het iedere dag opnieuw proberen.
Laat reiki jou hierbij helpen. Deze universele
levensenergie kun je zien als een zachte stroom
van liefde die het natuurlijk vermogen van je

lichaam activeert om zichzelf te genezen en
in balans te brengen. Het geeft jou de kracht
om te doen wat je echt wilt, omdat je steeds
dichterbij jezelf komt. Je kunt een reikibehandeling ondergaan bij een reikimaster, maar je
kunt ook zelf reiki leren door een cursus te
volgen. In een weekend kun je reiki 1 behalen
en vervolgens heb jij altijd de beschikking over
deze energie. Daarmee kun je jezelf en andere
mensen, en zelfs dieren, behandelen. Laat reiki
jou helpen om je doelen te bereiken!

Hooikoorts?

Denk eens aan acupunctuur...

Zodra het voorjaar wordt, begint het weer: niesbuien, hoesten en geïrriteerde ogen.
Hooikoorts is een allergie die veel ongemakken met zich meebrengt. Afgezien van de
bovengenoemde symptomen kun je last hebben van benauwdheid en vermoeidheid, en dat
uitgerekend in de periode waarvan je met volle teugen wilt genieten: de lente en de zomer!
Hooikoorts wordt veroorzaakt door een
overmatige reactie van het lichaam op het
stuifmeel ('pollen') van bloeiende grassen,
planten en/of bomen. De pollen zweven door
de lucht en worden ingeademd. De meeste
hooikoortsklachten worden veroorzaakt door
de els en hazelaar, berk, grassen en bijvoet
(onkruid). Een piek in het hooikoortsseizoen
in Nederland is in mei en juni, als de grassen
bloeien. Op zonnige, warme, winderige dagen
is de kans op pollen in de lucht het grootst.
Regenachtige dagen zijn voor mensen met
hooikoorts vaak een opluchting, omdat de
pollen dan uit de lucht worden gespoeld!

Bij mensen met hooikoorts wordt histamine
vrijgemaakt uit de mestcellen zodra stuifmeel
in aanraking komt met de slijmvliezen van
de ogen, neus, mond, keel of luchtpijp.
Door de vrijmaking van histamine raken
de slijmvliezen geprikkeld.
Met acupunctuur is het mogelijk om die
reactie van het lichaam op te heffen.
Bij acupunctuur worden een klein aantal
zeer dunne naalden geplaatst op specifieke
punten op het lichaam die zorgen voor een
blokkade van de energie. Om de juiste punten
te vinden, onderzoekt de acupuncturist
eerst onder meer je tong, je polsen en je
handen, die veel informatie geven over hoe
je energetisch in elkaar steekt. De naalden
heffen de blokkade op, zodat je lichaam
zichzelf kan herstellen en de hooikoortsklachten verdwijnen.
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