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Ik moet maar gewoon doen 

wat ik voel dat ik moet doen. 

6. Ik houd mijn aandacht 

in het Nu. Alles is gebeurd 

omdat het moest gebeuren, 

het heeft geen zin er over te 

piekeren. Fantasieën over 

de toekomst verspillen ener-

gie. 7. Ik houd mijn aan-

dacht hier. Hier is mijn li-

chaam, dus hier ben ik. Ik ga 

me niet nodeloos druk ma-

ken over de gevoelens en 

gedachten van andere men-

sen over mij. Ik mag zijn wie 

ik wil, de ander mag zijn wie 

zij/hij wilt. 8. Iedereen mag 

van mij genieten elk op 

hun manier. Ik ben hier no-

dig. Anderen leren van mij, 

ik leer van anderen. 

Maar hoe, dat weet ik niet 

altijd en dat hoef ik ook niet 

te weten. Ik mag genieten 

van complimenten. Ik kan 

kritiek incasseren. Ik hoef 

het beeld van een ander 

over mij niet te corrigeren.  

9. Ik hoef niet bang te zijn . 

Ik houd mijn angsten kritisch 

tegen het licht. Alles is Lief-

de en ik ben daar een deel-

tje van. 

 

 

 

 

 

1.Ik wie ik ben. Met dit lichaam 

moet ik het doen. Dit is alles wat ik 

heb. Ik hou op mezelf verwijten te 

maken. 2.Ik hoef niet perfect te 

zijn. Perfectie is gebouwd op onze-

kerheid. Ik leef dus ik maak fouten. 

Van fouten leer ik. Op die manier 

kan ik verder leren om te groeien. 

3.Ik krijg precies wat ik nodig 

heb. Alles helpt mij om te ontdek-

ken wie ik ben, ook tegenslagen, 

ruzies en verloren liefde ...Het leert 

mij beter voor mezelf te zorgen om 

op die manier de ander te kunnen 

lief hebben. 4. Ik kijk eerlijk naar 

mezelf. Soms moet ik selectief om-

gaan met de anderen. Ik moet me-

zelf beschermen. 5. Ik kan het 

nooit de hele wereld naar de zin 

maken. Er zal altijd iemand zijn die 

mij bekritiseert; er zal altijd iemand 

zijn die mij bewondert. 

 

 

 

 

 

“ Liefde is de bereidheid om de-

genen die je graag ziet te laten 

zijn wat ze zelf verkiezen te zijn, 

zonder er op aan te dringen dat ze 

jou op een of andere manier moe-

ten plezieren” 

 

 
Anne Vansteenkiste schrijft : 

Mijn doel is mensen rust, 
inzicht, ruimte en vrijheid 
bieden. Ik leer hen blokka-
des los te laten om zo hun 
lichaamsgewicht en emoties 
onder controle te krijgen. 
Het mooie is dat ik mijn cli-
ënten het gevoel geef dat zij 
het zelf gedaan hebben met 
een onvoorwaardelijk ver-
trouwen en respect voor de 
begeleiding. Het is fijn men-
sen te zien evolueren. Uit 
een rotsvast geloof in het 
positieve om persoonlijke 
doelen te bereiken. Mensen 
blijven niet hangen in een 
slechte attitude, maar gaan 
aan de slag om gaandeweg 
oplossingsgerichte en prakti-
sche handvatten te ontdek-
ken om te evolueren naar 
een levensstijl in balans. 



 
  
:  
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Medicinale voedingsstoffen die in gezonde voe-
ding niet mogen ontbreken  

 

 

 

Kan het zijn dat je je niet goed voelt, of wil je je gewoon beter voelen in het algemeen? Voordat u overgaat tot 
het plunderen van het medicijnkastje, neem je best eerst een kijkje in wat er in je koelkast nog allemaal aan-
wezig is. 

Misschien vindt u precies wat u nodig hebt om uw gezondheid een boost te geven. Immers, voordat medicij-
nen bij de mens bekend waren, waren een gebalanceerde voeding en de bijhorende kruiden  vaak voldoende.  

Granaatappels werden ooit beschouwd als het voedsel van de oude goden. Vandaag de dag, gelukkig, zijn 

ze ook toegankelijk  voor gewone “stervelingen” zoals jij en ik. De gezonde bestanddelen zitten in de geleiachtige 
bessen. Men vindt er een hoeveelheid antioxidanten die veel hoger zijn dan deze in andere fruitsoorten. In de besjes 
vind men een hoog gehalte aan vitamine C, vitamine A, foliumzuur, vitamine E, zeer veel vezels, kalium, ijzer en calcium.  

Bieten smaken heerlijk en ze zijn goed voor je. Bietensap kan helpen om gezonde bloeddruk te ondersteu-
nen. Bieten bevatten nitraten, die de bloedvatwanden helpen om beter te ontspannen. 

Zure kersen als je een fan bent van de zoete en zure kersen heb je geluk want ze zijn echt waar uw match 
made in heaven. In een studie werd het drinken van zure kersen sap nuttig gevonden om de melatoni-
ne  niveaus te stimuleren en te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit en de duur van de slaap.  

Tomaten zijn misschien niet trendy in de wereld van de gezonde voedsel, maar ze zouden dat moeten zijn. 
Een van hun belangrijkste antioxidanten is een krachtige kanker vechter. 

Yoghurt is goed voor je darmen, maar wist u dat het goed voor je mond ook? Volgens het onderzoek, hebben 
jonge kinderen die vaak eten yoghurt minder kans om gaatjes te krijgen. Yoghurt bevat goede bacteriën. Maar  
let er op dat je bespaart op de zoete yoghurt  

Kolen staan bekend om hun anti-kanker eigenschappen alsook bescherming tegen beschadiging van de 
maag. Kool sap is niet het lekkerste drankje rond, maar het lijkt absoluut de moeite waard.  

Honing bevat een stof die in veel opzichten fungeert als een natuurlijk antibioticum.  

Groene bladgroenten  zitten boordevol vitamines, mineralen, eiwitten, vezels en antioxidanten en verdie-
nen daarom een plaats in deze lijst van meest gezonde voeding ter wereld. Ze gaan verzuring van het li-
chaam tegen en voorkomen hoge bloeddruk.  

Avocado is rijk aan eiwitten. Deze eiwitten zijn opgebouwd uit wel 8 essentiële aminozuren. Essentiële 
aminozuren zijn goed voor de opbouw van je spieren en botten, je afweersysteem en ze ondersteunen 
je hormoonhuishouding. Avocado verlaagt je bloeddruk en cholesterol en ondersteunt de wondgenezing. 
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Lachen is gezond  
Lachen is gezond en misschien is de glimlach nog wel het meest gezond. Iemand die veel glimlacht heeft een 
gelukkige uitstraling. De glimlach is de beste manier om aan iemand duidelijk te maken wat je van hem vindt. 

Door naar iemand te glimlachen geef je de boodschap: "Ik vind je leuk.” Mensen die makkelijk glimlachen wor-
den door anderen vaak vriendelijk gevonden. Sommigen denken dat een lach zwak is, en een ernstig gezicht 
krachtig. Maar vergeet even je ernst en je zal zien dat de glimlach een andere wereld rondom je creëert waar-
in jij je krachtig voelt en een ander je respecteert en waardeert met je mooi lach. Ernstig is somber en niet toe-

gankelijk. Zakelijk kan een glimlach ook wonderen doen om je doel te bereiken.   

Als een baby voor het eerst glimlacht, maakt de lach de ouders gelukkig. De associatie die we bij het lachende 
kind krijgen is geluk. Wetenschappers zijn het niet allemaal met elkaar eens of de eerste glimlach van een 

kind echt vanwege plezier is, of dat het gaat om onwillekeurige spierbewegingen die bij een bepaalde levens-
fase horen. Hoe dan ook, het is duidelijk dat glimlachen is aangeboren; we hoeven het de baby niet voor te 

doen. Als we ouder worden is het wenselijk te blijven glimlachen en krijgt dit een belangrijke rol in de commu-
nicatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld glimlachen: om te groeten; als teken van herkenning; als verontschuldi-
ging; als vorm van beleefdheid; als teken van verlegenheid; als troost; als aanmoediging; om het gesprek te 

regelen; als teken van liefde; om juist je gevoel te verbergen. 
Als we  glimlachen gebruiken we meer dan alleen de mond. Alle spieren van het gezicht kunnen er in meedoen.  

Weet dat mensen door hun opvoeding geleerd hebben maskers op te zetten in hun dagelijks leven. Door middel 
van de glimlach kan het werkelijke gevoel onderdrukt worden. Als iemand die we eigenlijk niet zo aardig vinden, 

naar ons lacht, dan moeten we wel teruglachen om de ander geen gezichtsverlies te laten lijden. We lachen even 
terug maar we trekken onze lippen kort omhoog en zullen de ander ook zo kort mogelijk aankijken.                       
Het is lastig als we van deze ander afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld als het je baas betreft of een klant.                      

De ander zou dat wel eens als negatief kunnen oppikken. Een slechte beoordeling of het verlies van een klant zijn 
dan het gevolg. Beter is het om wat vaker voor de spiegel te gaan staan om een goede glimlach te oefenen.      

Nog beter is het om te beseffen dat echt onaardige mensen niet bestaan en dat iedereen wel recht heeft op jouw 
gemeende glimlach. Glimlachen vraagt moed. Naar een ander glimlachen die niet teruglacht geeft het gevoel van 
gezichtsverlies. Daarom zijn veel mensen zuinig met hun glimlach. Toch kun je er maar beter niet te zuinig mee 

zijn. Veel verliefden zijn de partner van hun dromen juist misgelopen omdat ze niet durfden te lachen. Veel sollici-
tanten zijn te gespannen om een spontane glimlach op hun gezicht te toveren. Op dit vriendelijke gebaar zouden 

mensen eigenlijk alleen maar positief moeten reageren. En als ze dat niet doen zegt dat meer over hen. 

Ik hoop dat ik je hiermee enig idee hebben gegeven van het belang van glimlachen. Door te glimlachen straal je 
sympathie uit. Het kan je zeker helpen bij het leggen van contacten en het bereiken van je doel.                         

Mensen die er een gewoonte van maken om welgemeend te glimlachen, worden meer gewaardeerd en kunnen 
makkelijker aansluiting bij anderen vinden. Ze verkopen meer, ze worden eerder aangenomen in een nieuwe job, 
ze vinden sneller een geliefde en kunnen meer mensen boeien tijdens hun lezing. Maar nog belangrijker dan dit 

alles: Ze voelen zich prettiger!                                                                                                                                
Glimlachen is dus een goede eigenschap. 
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Hoe moeten  we leven met achteraf tevreden te kunnen terugblikken.?  

Therapie in de algemene zin van het woord maakt een verschuiving door. Vroeger was 
het vooral gericht op trauma’s en problemen  die om een oplossing vroegen. Nu is het 
vertrekpunt : waar worden mensen beter van en hoe kunnen ze zich optimaal ontwikke-
len ?  In onze westerse maatschappij richten we ons nogal snel op geluk. Maar je goed 

voelen als mens gaat veel ruimer  vandaar het woord welzijn.  

We willen niet alleen geluk maar wel een zinvol leven  en offeren daar veel geluk voor 
op. Sauna, sterrenrestaurants, nieuwbouw villa’s …                                                         
Alles wat ons fysiek genot verschaft, staat hoog aangeschreven in onze cultuur.      
Maar  het maakt ons niet beter en  het leidt tot welvaart ziekten. Je hebt altijd meer no-
dig om hetzelfde geluksgevoel te krijgen. Dat veroorzaakt verslavingen en een grote 
drang naar comfort wat ten koste gaat van de levenskwaliteit.                                        
We zijn als mens echter meer dan het fysieke. Dat we letterlijk goed in ons vel zitten, is 
belangrijk.                                                                                                                                
Gezond eten en voldoende bewegen zijn nuttig.  Het is eveneens verstandig om te luis-
teren naar je lichaam en de grenzen en beperkingen te erkennen. We hebben anderen 
nodig rondom ons, het gevoel ergens bij te behoren en iets te betekenen voor anderen 
is belangrijk.                                                                                                                        
Daarnaast moeten we voldoende aandacht schenken aan onszelf als individu.            
Wie ben ik en waarin verschil ik van de anderen ? Als je weet en aanvaardt wat je talen-
ten en tekortkomingen zijn, zal je je beter voelen dan wanneer je koppig dingen blijft 

proberen waarvoor je eigenlijk niet gemaakt bent.  

Ons lichaam kan ons helpen om te achterhalen of we een evenwicht hebben dat past bij 

wie we zijn.  

Ons lichaam registreert wat zich rondom ons afspeelt ook wanneer we dat niet bewust 

waarnemen. Ook wat we niet willen weten, draagt het mee.  

Het stuurt subtiele signalen, zoals buikpijn als we in een situatie zitten waar we uit wil-

len, spierspanningen als we het gevoel hebben dat we op onze hoede moeten zijn.  

We hebben geleerd die signalen te negeren, waardoor ons lichaam soms met grovere 

middelen op de proppen komt.  

En dan valt men uit de lucht en heeft men geen idee hoe we onze lichamelijke klachten 

kunnen begrijpen ?  

 

 

Welzijn begint met mens zijn ... 
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In plaats van je af te vragen “Wat denk ik over deze situatie” ?                                        
Stel je de vraag : “ Wat doet deze situatie met mij ?” 

Zolang iets goed gaat, ervaren we het als van zelfsprekend.  Pas door de confrontatie 
met het negatieve in de vorm van ziekte, ongeluk … gaan we het positieve in het leven 

meer naar waarde schatten.  

We hebben de neiging te piekeren over tegenslagen, maar vergeten daarbij te waarde-

ren wat wel goed gaat.  

Kankerpatiënten die dagelijks 3 dingen opschrijven waar ze dankbaar voor zijn, gene-

zen vlugger.  

Het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek kan bijdragen aan je positiviteit.  

De moeilijkste patiënten voor bewustmaking zijn mensen met perfectionisme,             
omdat ze blijven vast houden aan wat nog ontbreekt en omdat ze niet geloven in de   
positieve gedachte.                                                                                                                
Ouders die zich richten op de goede kanten van hun kinderen krijgen een betere relatie 
met hun kroost.                                                                                                                     
Hetzelfde geldt voor de relatie met jezelf, vriendschapsrelaties, liefdesrelaties.             

We worden beter door deugden vorm te geven in ons leven.  

 

Schoonheid is liefde in de fysieke vorm.  

Waarheid is liefde voor wat er werkelijk is.  

Goedheid drukt liefde voor anderen uit.  

 

Een goede stap in de juiste richting is even stil staan bij de vraag hoe jij liefde vorm 

geeft ??? 
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Falen, opnieuw falen, steeds beter falen van Pema Chödrön 

Wat doen we als het leven niet verloopt, zoals we verwacht hadden?', begint de boed-
dhistische bestsellerauteur Pema Chödrön haar toespraak bij het afstuderen van haar 
kleindochter. We zeggen: "Ik heb gefaald." 
Maar wat als falen nou niet alleen oké is, maar de meest directe weg naar een comple-
ter en meer vervuld leven?' Daarmee biedt Pema Chödrön ons een verrassende nieu-
we kijk op onverwachte wendingen en valkuilen op ons levenspad, waardoor we nieu-
we mogelijkheden en perspectieven gaan zien. Deze woorden zijn bedoeld voor      
iedereen die een levensfase afsluit en een sprong in een onbekende, onzekere toe-
komst waagt. Een kostbaar geschenkboekje voor iedereen die aan een nieuwe levens-
fase begint. De boeddhistische non Pema Chödrön (1936), woonachtig in Canada, 
heeft heel wat boeken over levensbeschouwelijke onderwerpen op haar naam staan, 
o.a. ‘Omarm de wereld’ (2013) en ‘Liefdevolle vriendelijkheid’ (2014). De oorspronkelij-
ke titel van dit boekje is: 'Fail, fail again, fail better' (2015). Het is sober, maar smaakvol 
geïllustreerd. De hogere kunst van het falen behelst kort gezegd: verwelkomen van  
wat onwelkom is. Zonder jezelf een mislukkeling te noemen, te blijven kijken naar wat 
er gebeurt als er iets niet gaat zoals je wilt. Daar waar slagen de levensopdracht lijkt, 

kan haar gezichtspunt behoeden voor een neerwaartse spiraal als dingen tegenzitten. Achterin een uitgebreid inter-
view met de auteur dat licht werpt op de achtergronden van het thema. De tekst getuigt van een diepe levenswijs-
heid, die direct toepasbaar is in het dagelijks leven.   

Citroen heeft een anti-bacteriële en antivirale werking.  

Het gaat allerlei ziektes tegen. Het eten van citroen voorkomt verkoud-
heid en griep door de hoge dosis vitamine C. De citroen helpt gifstoffen 
waaronder vrije radicalen sneller uit het lichaam te voeren. geneeskrach-
tige werkingen van de citroen. 

Veel anti-oxidanten die de vrije radicalen elimineren, voorkomt choleste-
rolafzetting en daling van de hoge bloeddruk. Kalium in citroen is goed 
voor het hart. Het voorkomt nierstenen net als alle citrusvruchten. Helpt 
hepatitis sneller te genezen. Vermijd Obesitas, doordat de vezels je lang 

een vol gevoel geven en omdat vet sneller wordt verbrand.  
De felgele zure vrucht is een effectief medicijn als je koorts hebt.  
Door om de twee uur lauwe citroensap te maken door een citroen te persen en er honing en lauwe water bij te doen, 
gaat de koorts sneller over. Essentiële citroenolie inademen via de neus kan je rustiger maken. Moeheid en duizelig-
heid kunnen verdwijnen. Je concentratievermogen en alertheid wordt ook vergroot  
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Kurkuma   

Bij inwendig gebruik zou kurkuma het cholesterolgehalte verlagen. Gemalen 
wortels hebben dan weer een positieve invloed op maag- en darmproblemen.  
Het wordt eveneens gebruikt bij de behandeling van kneuzingen, wonden, kies-
pijn en menstruatieproblemen. Kurkuma is sterk ontsteking werend en verzacht 
de pijn, zwelling, koorts en verstopte ademhalingswegen. Het bevordert het 
losmaken van slijm en werkt antibacterieel, antiviraal, schimmeldodend en im-
muniteit verhogend. Het helpt de ziekte van Alzheimer voorkomen en werkt 
preventief bij ouderdomsverschijnselen. Het is galvormend en gal afdrijvend en 
helpt galstenen voorkomen. Het werkt cholesterolverlagend en beschermt de 

lever: het ontgift de lever en bevordert de leverfunctie. 

Citroen 



GSM : 0478 240 373 

E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be 

Web-site : www.gezondereten-beterleven.be 

 

Van harte welkom bij Carpe Diem  

Anne Vansteenkiste 

Laarstraat 33,  

2070 Zwijndrecht 
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Carpe Diem : een zoektocht naar bezieling en evenwicht… 

Voedingsadvies, Coaching ...Voor persoonlijke ontwikkeling en 

begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uitzicht.  

Alsook voor lichamelijke en emotionele klachten. 

”Al geruime tijd is mijn praktijk in Zwijndrecht een gevestigde waarde als 
Diëtiste en Mental coach / Alternatief coach 

Het is mijn passie om iedereen die de weg vindt naar mijn praktijk hierin 
zo goed mogelijk te begeleiden met een zichtbaar krachtig resultaat.  

Tijdens de individuele consulten bied ik je op een integere wijze, profes-
sionele, inzichtelijke en een toepasbare Begeleiding.   

De Voordrachten worden gegeven op een interactieve manier. Vanuit 
een eenvoud, kracht en samenspraak met mijn publiek.  

  Coaching is mee evolueren in de tijd en de mens. 


