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De herfst, het seizoen van waardevolle en nuttige processen zoals inkeer, 
aandacht en acceptatie

Als je nu naar buiten gaat dan kunnen er al weer nevels zijn, waar de zon zo mooi doorheen schijnt. 
Het is het begin van een nieuw seizoen en ook in het gewone leven gaat alles weer beginnen. 
We hopen dat je weer zin hebt in de dingen die je doet, en dat de zomer je goed heeft gedaan. 
Wij zijn er ook weer allemaal en ieder werkt op z’n eigen manier met allemaal hetzelfde doel:
Jouw lichaam en geest voeding geven waardoor jij je beter kunt gaan voelen!
Onze wens is, dat het een goed jaar voor je wordt en dat het je goed zal gaan. 
En, …. voel je welkom als het nodig is. 

Even voorstellen: www.hartenhanden.nl Ellen Joling

Deze zomer ben ik verhuisd met mijn praktijk naar het mooie centrum Confiance. Toen ik er voor de eerste 
keer kwam voelde het meteen uitnodigend en mijn belangstelling was gewekt. 
Iedere vrijdagochtend en maandagmiddag kun je bij me terecht. Inmiddels ben ik een aantal keren in 
HETcentrum Confiance geweest, en al doen wij hier allemaal wat anders, íeder is gemotiveerd om je verder 
te helpen op jouw weg in het leven. 
Ik woon nog niet zo lang in de stad, na samengewoond te hebben in een dorpje in de provincie Groningen. 
Een hele verandering maar ik raak al aardig thuis en geniet van wandelen, zwemmen en fietsen in de 
prachtige natuur rondom de stad. 

Mijn praktijk heet ‘Hart en handen’, praktijk voor open verbinding. 
Wat ik doe, is werken met de energie en verschillende natuurgeneeswijzen.  Maar waarschijnlijk is niet wat 
ik dóe, maar wat ik gééf, belangrijker. Wanneer mensen vastlopen ga ik intuïtief op zoek naar de kern van 
de klacht en dat maakt dat elke klacht weer net wat anders behandeld zal worden. 
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Heeft het te maken met energie die uit balans is? Zijn er blokkades in het lichaam aanwezig? Heeft het ook 
met je familiesysteem te maken? Of moeten we juist meer kijken naar voeding of leefwijze? 

Ik werk vooral met chronische klachten die je leven behoorlijk in kunnen perken. Je kunt dan denken aan 
chronische vermoeidheid, slapeloosheid, depressie, ziekte van Lyme, chronische hyperventilatie of 
chronische pijnklachten.
Wanneer voeding het grootste probleem blijkt te zijn, dan kan ik doorverwijzen naar Jolanda Dorenbos. Zelf
ben ik bezig met een opleiding voor natuurvoedingsadviseur en geef al wel eenvoudige adviezen maar bij 
sommige problemen is een orthomoleculair therapeut en diëtist degene die het beste kan helpen. 

Wat is hetgeen me blij maakt?
Koken is een grote hobby van me en het liefst nodig ik mensen uit om samen te eten. Een heerlijke manier 
om je met elkaar te verbinden. Gelukkig heb ik weer een tuin bij mijn nieuwe plekje want tuinieren is een 
andere passie van me. Even nergens aan denken en lekker met mijn handen in de aarde.  
Ik heb pas ontdekt dat ik schilderen fijn vind om te doen. Het geeft rust en maakt dat ik meer inspiratie krijg
voor werk en andere bezigheden.  In vakanties maak ik het liefst langere wandel- of fietstochten. 
En, … mijn werk is ook mijn hobby! 
Wanneer ik niet in de praktijk bezig ben, dan ben ik vaak thuis, met van alles wat met mijn werk te maken 
heeft, bezig. Ik ben nieuwsgierig naar ‘behandelen op een natuurlijke manier’ , en hier heb ik het afgelopen
jaar een kleinschalig onderzoek naar gedaan. Iedere keer was het weer afstemmen en zien hoe we verder 
kwamen op weg naar gezonder worden. 
Ik houd van het delen van nieuwe dingen en ik doe dit in de vorm van het schrift. In het blad Spiegelbeeld is
de afgelopen tijd een paar keer een artikel van mij gepubliceerd en ik ben momenteel bezig met het 
bedenken en vorm geven van een nieuw artikel. Geïnspireerd door een asielzoekersgezin, waar ik een 
bijzonder contact mee heb gekregen. Het hele gezin kent nog de oude ‘heelwijzen’, die wij vaak al lang 
vergeten zijn. Gezonde voeding, omgaan met spanning en genoeg bewegen helpen klachten voorkomen en 
het leuke is, dat zij een bron van kennis bezitten. Mijn wens is om samen met hen drie artikelen te 
schrijven. Het zou toch mooi zijn, als hun kennis hier ook benut mag worden. 
Mijn specialismen zijn: massage en werken met energie. Verder gebruik ik onder meer stemvorken, 
natuurmiddelen en ik werk met individuele opstellingen. Het lichaam krijgt hiermee een aanzet om het 
zelfhelende vermogen weer actief te laten worden en het is bijzonder om te zien, dat als het lichaam het 
oppakt, het mogelijk is om op een eenvoudige wijze weer gezonder te worden. 

Open sessies door Ellen Joling! Zaterdagmiddag 23 september
in HETcentrum Confiance

Ben jij chronisch moe? Lijd je onder een depressie of neerslachtigheid?
Heb je de diagnose van ziekte van Lyme gekregen? Moet je leven met de ziekte van Parkinson? 

Of heb je constant slaapproblemen?  wellicht kan ík dan iets voor je betekenen
Ik heb heel goede ervaringen met de behandeling van deze chronische klachten en ziekten. Zoals je 
hierboven kunt lezen kijk ik op een natuurlijke wijze naar ziekte processen en werk ik alleen met natuurlijke
behandelvormen. 
Ook als je andere chronische klachten hebt kun je hierover contact met me opnemen. 
Weet dat jouw lichaam doet alles om in evenwicht te blijven en ziekte is een manier om de balans te 
herstellen. Ik help mee om het zelfhelend vermogen van je lichaam te activeren of weer te herstellen. 

Zaterdagmiddag 23 september geef ik open sessies voor mensen met chronische ziekten of onbegrepen 
klachten. Mail me gerust als je een afspraak wilt maken. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is plek 
voor vier mensen. Opgeven kan per e-mail: jolingellen@gmail.com www.hartenhanden.nl

Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance
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Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen! Dinsdagavonden.

De bijdrage is € 5,-. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of  06 – 10 91 03 91

 26 september Granen, vriend of vijand? Goed of slecht voor je?
orthomoleculaire geneeskunde en zienswijze

 10 oktober EMDR traumatherapie, eenvoudig uitgelegd én niet alleen voor trauma

 14 november Stress & overbelasting, hoe werkt dat voor jou?

 28 november Voeding en darmen bepalen gedrag of stemming! 

Lezingen in Eelde-Paterswolde

Woensdag 20 september | Granen, vriend of vijand? Goed of slecht voor je?
De publieke opinie, en medische opinie, over de gezondheid van bepaalde voedingsmiddelen verandert 
regelmatig. Zo ook betreffende granen en gluten (eiwitten in de granen). Wat eerst sterk aanbevolen wordt,
wordt even later geschrapt en andersom. Heden ten dage wordt graan vaak gezien als de hoofdschuldige 
van heel wat kwalen, ongemakken en overgewicht. De hoogste tijd voor de ins & outs ten aanzien van een 
groep voedingsmiddelen die wereldwijd door velen gegeten wordt.

Woensdag 18 oktober | Eczeem, een allergie of …?
Wat is eczeem van de huid? Waar gaat het in het lichaam fout?
Hoe kunnen we het herstellen met voeding & leefstijl.

Woensdag 15 november | Artrose
Wat is artrose eigenlijk.? Hoe ontstaat het?
Welke rol speelt voeding hierin? Hóe stijfheid en pijn te verminderen?!

Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl

Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde
Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen
Aanmelden: via info@oervitaal.nl  of  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10. 
Graag vermelden voor welke lezing en datum u zich opgeeft!

Stilte meditatie
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Data: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden

Elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment voor jezelf!
Voor innerlijke verwerking, bezinning en aandacht. Voor arriveren in jezelf en leegmaken van het hoofd.

Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@online.nl. 

Nieuw!!! Op de maandagavond Meditatie-reeks

Geleide meditatie met verschillende mens-eigen gevoelens
Tijdens een geleide meditatie, met hierbij passende muziek, ga je ervaren wat jouw zielsverlangen is. 
Met je aandacht naar binnen gaan en luisteren naar wat hier aanwezig is, maakt dat je in contact komt
met wat voor jou van essentieel belang is in je leven. 
Je leert de strijd met eigen negatieve gedachten los te laten door ze te accepteren. Deze negatieve 
gedachten nemen namelijk veel energie van je weg. Energie die besteed kan worden aan meer zinvolle 
dingen in het leven.  Loslaten is vaak minder moeilijk dan je denkt. 
Wanneer je bevrijd wordt van oude overtuigingen en gedragingen komt er ruimte voor zingeving in je 
leven. Je gaat onderzoeken waar jij blij van wordt en wat je wilt met je leven. 
Hierna ga je zien welke waarden belangrijk voor je zijn. 
Dit is wat een meditatie als deze kan doen met je!
Vanaf maandag 25 september ben je welkom mee te doen en je onder te dompelen in de klanken. 
Met mijn stem begeleid ik de meditaties. Verder geef ik helende aanraking, welke past bij jou. 

Ellen Joling
Data: 
25 september,
2 oktober, 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober
5 november, 13 november, 20 november, 27 november
4 december, 11 december en 18 december

Kosten: voor 12 avonden: € 140 incl. BTW 
Tijd: we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 20.45 uur
Opgeven:  per mail bij Ellen (jolingellen@gmail.com). Hierna krijg je meer informatie. 
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