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OPEN MIND ...

ner in het leven. Waardoor je
meer succes creëert !

Net zoals elk gevoel kun je ook
geluk oproepen als je wilt. Twijfel je daar aan ? Laat me je dan
vragen of het lukt een gevoel
van spanning , angst of wantrouwen op te roepen. Dat gaat
je lukken nietwaar ? Je denkt
gewoon aan een situatie die je
angst of wantrouwen geeft en
voilà : je hebt het gevoel gecreGeluk is een beslissing !
ëerd . Datzelfde kan je doen
Beste lezer,
met elke positieve emotie.
vaak wachten we op omstandighe- Door te denken aan iets waar je
je op verheugt en naar uitkijkt :
den die ons geven wat we willen.
We hopen dat de economie bloeit, een vakantie, een etentje, een
onze relaties verbeteren, we meer zondag in de tuin, je droomhuis, droomauto, droom job …
vrije tijd krijgen of meer zelfvertrouwen ... Als die dingen zouden door je te focussen op een positieve gebeurtenis, fantasie kan
gebeuren , dan zouden we gelukkig zijn. Niets is minder waar. Ge- je je gelukkig voelen. JIJ beslist
aan wat je denkt een positieve
luk is niet iets dat je krijgt als de
gedachte of een negatieve geomstandigheden veranderen. De
omstandigheden veranderen door- dachte. Sommige mensen zijn
experts in het veranderen naar
dat jij gelukkig bent. Wat je van
een negatieve emotie sommibinnen creëert, zal zich in de buigen naar een positieve gedachtenwereld tonen.
te. WIE BESLIST WAAR JIJ AAN
Denk maar aan negatieve mensen;
DENKT ? JIJ TOCH ? Waar wil jij
ze trekken continue negatieve
in uitblinken ?
mensen en situaties aan. De positieve mensen blijven uit hun beurt. Geluk is niet iets dat je overkomt, het is iets dat je creëert.
Je kunt niet gelukkig worden door
Er is niks voor nodig, je hoeft
iets te bereiken, terwijl je je niet
niks te doen, niks te bereiken
gelukkig voelt. Het jagen achter
om gelukkig te zijn. Anderen
doelen om je geluk te bereiken is
hoeven niet te veranderen, de
een utopie. Geluk is hier en nu.
economie hoeft niet te bloeien,
Door je gelukkig te voelen trek je
de belasting hoeft niet ommeer geluk aan. Je maakt betere
laag ...
beslissingen en je staat ontspanne-

Het enige dat je nodig hebt
is een beslissing. Hou het
gevoel van geluk vast. Je
hebt leren lopen doordat je
besloot iemand te zijn die
loopt. Maak jouw beslissing
in jouw leven NU,VANDAAG
om gelukkig te zijn.

Soms is een begeleiding nodig om even aan te tonen :
”hoe doe ik dat ?” Laat mij
jou begeleiden naar het vinden van een manier. Anne
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Verander je voeding, verander je gedachten, verander je leven !
Ik ben al geruime tijd bewuster bezig met mijn voedingspatroon. Van de onbewustheid van het
tot ons nemen van alles wat we gewend waren naar een wijze waar we beter hebben leren
luisteren wat nu wel en niet resoneert met ons lichaam. Hierdoor heb ik een enorme toename
mogen ervaren van mijn welzijn, mijn energie en levenskwaliteit. Als ik over voeding praat
begrijpt iedereen dat voedsel ons lichaam verzorgt. Het menselijk lichaam is een
verbrandingsmotor die “brandstof” nodig heeft om het lichaam in beweging te zetten en te
houden. Heb je ooit wel eens het vervelende voorval met je auto meegemaakt door in plaats van
benzine te tanken er per ongeluk diesel in te gooien? Ik wel, en ik kan je vertellen dat het niet
erg lang duurt voordat je auto er in zijn totaliteit mee stopt met alle vervelende gevolgen van
dien. Je lichaam voorzien van de geschikte brandstof is dus een vereiste maar ook ik mag
gelukkig nog steeds leren wat nu wel en niet de geschikte voeding voor mijn eigen lichaam is.
Naast voeding zijn onze gedachten van groot belang om je goed te voelen. Ze zijn zo onbewust
en geprogrammeerd dat deze voor mij lang verborgen zijn gebleven, laat staan dat je kunt
herkennen dat ze meer schade veroorzaken dan goed doen. Het was een openbaring om te gaan
zien dat vele van deze gedachten een regelrechte kopie waren van de stem van een aantal
belangrijke personen in mijn leven en ik deze vorm van spreken naar mezelf toe klakkeloos heb
overgenomen in de vorm van gedachten. Je bent zelf verantwoordelijk voor “alles” wat in je
eigen leven gebeurt. Liefdevolle gedachten zijn een zegen voor je lichaam en voeden en
verzorgen het optimaal. Negatieve, afhankelijkheids-, boze, minderwaardigheids-, strenge of
angstige gedachten hebben net als het eten van overmatige suiker, te veel geraffineerde
producten, te veel vet en weinig groentes of te veel alcohol e.d. uiteindelijk een vernietigende
invloed op je lichaam met ziekte tot gevolg. Gezonde voeding alleen kan je dus niet gezond
houden, net zo belangrijk is het om te ontdekken wat je denkt en de oude geluidsopnamen te
gaan herkennen, te wissen en te vervangen door opnamen die je leven wel ondersteunen en
verzorgen.

Pagina 3

In een wereld waar dromen worden geparkeerd voor later of nooit, heb ik gekozen om een hoog gevoelige boodschapper te zijn en zoek ik al jaren naar een manier om dit op een authentieke wijze te
zijn en te doen. Feitelijk hoef ik alleen maar mezelf te zijn, dan volgt de rest vanzelf. Makkelijker gezegd dan gedaan. Een reeks aan vermommingen heb ik gedragen. Een even groot aantal keren heb ik
niet naar mijn hart geluisterd. Ik vroeg me vaak af of ik nog wel op het juiste pad zat.
Ik zocht met vallen en opstaan naar de parel in de oester, naar mijn ruwe diamant.

Talloze boeken heb ik gelezen, sinds mijn tienerjaren, in de vurige hoop antwoorden te
vinden. Antwoorden op de levensvragen die men zich sinds mensheugenis al stelt. Tot
enige jaren geleden zocht ik overal behalve in mezelf. De bevestiging die ik van buitenaf kreeg bevredigde zelden mijn dorst naar kennis. Mijn honger naar de waarheid.
Naar de reden van mijn bestaan. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat er niet zoiets
bestaat als EEN Waarheid. Dat er niet EEN juiste weg is. Mijn buurman zou zeggen:
‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’. Ik zeg: ‘Wijzelf definiëren God als liefde’. Liefde
voor onszelf en de anderen. Ja, een radicale uitspraak. Voor wie de “Gesprekken met
God” gelezen heeft, begrijpt waar ik het over heb.
Ik daag mezelf telkens opnieuw uit om alles wat ik geleerd heb in vraag te stellen en
180° om te draaien. Nogal een uitdaging, maar ik ben bereid de uitdaging aan te gaan.
Iedere dag pel ik weer een laagje van de ui af, neem ik de stap en het initiatief mezelf
beter te leren kennen. Bovendien leer ik te achterhalen wat ik mag loslaten. Zoals een
vals zelfbeeld. Nu heb ik al veel losgelaten, alleen rest nu nog dat kleine, maar onmiskenbare deel dat mijn liefde en aandacht blijvend nodig heeft. Lang tastte ik in het
duister, maar mede dankzij het schrijven van mijn verhaal kwam ik erachter wat dat
essentiële deel behelst. Heel belangrijk is jouw passie te zoeken en te ontdekken. Ga
niet zomaar mee in het patroon van de maatschappij. Volg jouw weg. Niet de gemakkelijkste weg, niet de meest aanvaardbare weg maar JOUW weg. Wat anderen buiten
jou vertellen kan je even aanhoren, laten bezinken en dan jouw mening, jouw oordeel
vormen. Heb ik dit nodig op mijn pad of niet. Kinderen, jongeren en veel volwassenen
hebben angst om even nee te zeggen tegen de oude patronen en voelen zich ongelukkig, agressief en zoekend. Mensen die even durven rommelen aan de boom en even de
hobbelende weg bewandelen zullen misschien vallen en pijn hebben, maar eens de
hobbels doorstaan zijn, kom je op een effen vlak, jouw weg die jouw goed zal voelen.
Krachtig, vol zelfvertrouwen ga je jouw doel achterna.
Dat is mijn bescheiden mening en ervaring. Daar heb ik ook voor gekozen en ja het
voelt heel kracht en vol zelfvertrouwen aan. Succes met jouw keuze, jouw weg !!!
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Betekenis Valentijnsdag : Geven en ontvangen
“De heilige Sint Valentijn”
In het jaar 496 zou volgens één versie van het verhaal Sint Valentijn in het geheim huwelijken hebben gesloten van Romeinse soldaten met hun geliefden in een tijd dat keizer Claudius het soldaten verbood om te trouwen: soldaten zonder familie zouden beter
en met minder angst vechten. Toen Claudius dat ontdekte werd
Sint Valentijn gemarteld en ter dood gebracht. Volgens een andere versie van het verhaal zou Sint Valentijn terwijl hij gevangen
zat, verliefd zijn geworden op de dochter van zijn cipier en haar
een brief hebben gestuurd met de tekst “van jouw Valentijn”.
Wie het dan ook was en wat hij wel of niet gedaan heeft: in de Middeleeuwen werd Sint Valentijn een
populaire heilige, met name in Engeland.
Sint Valentijn als romantische dag
De transitie van Sint Valentijnsdag naar Romantische dag, vond pas later plaats. Rond 1400 worden de
eerste Valentijns berichtjes gestuurd en in de 18 eeuw werd het een wijdverspreid gebruik: een traditie
die ook nu nog populair is. Langzaam maar zeker werd Valentijnsdag een ode aan de liefde.

“Geven en ontvangen op Sint Valentijnsdag 14 februari“
Je hoort regelmatig mensen klagen dat men hen iets schuldig is, dat men niet van hen houdt, niet
aan hen denkt …
En niet alleen voelen ze zich alleen maar ze zijn altijd bang iets te verliezen. Dan sluiten ze zich af
zonder in te zien dat juist die gesloten houding hen nog meer isoleert. Zij zouden er goed aan
doen zich te verheugen over wat ze wel hebben en daarmee leren werken.
Wil jij rijk worden ? Open jezelf dan en geef. Omdat geven in jou onbekende krachten doet ontwaken, die ergens lagen te sluimeren; ze beginnen te stromen en je voelt je zo vervuld dat je er versteld van staat. Hoe kan dit nu ?
Geven en ontvangen is de stroom van energie laten vloeien. Zonder rem, zonder tegenkantingen
zomaar go with the flow !!!”
Leer dit ervaren en je zal de stroom in jou ontdekken.
Leef nu, vandaag, morgen komt vanzelf en gisteren is voorbij.
Vandaag is de enige dag die belangrijk is.
Houden van jezelf in balans met de anderen is de basis van Valentijnsdag !
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Steen van de maand : aquamarijn
Deze prachtige steen werd vernoemd naar het zeewater. De Latijnse woorden ‘aqua’ (water) en ‘mare’ (zee) werden samengevoegd. De mooiste stenen zijn helderblauw maar de kleur kan variëren tussen vaalblauw tot
blauwgroen. In de Romeinse tijd werd verteld dat de aquamarijnen uit de
juwelenkistjes van de sirenen waren gevallen. De sirenen waren een soort
kwaadaardige
half
godinnen
die
schepen
lieten
stranden.
De steen werd vroeger vooral gedragen door zeelieden als amulet, soms
met een afbeelding van Neptunus in de steen gegraveerd. Met een aquamarijn aan een ketting om je hals kun je alle gevaren op zee aan.
De steen wordt daarnaast gezien als het symbool van liefde, hoop en veiligheid. Een aquamarijn zou wonderen doen voor een huwelijk dat wel aan een oppepper toe is. Maar aan de steen worden ook
genezende krachten toegeschreven. De steen zou goed te gebruiken zijn tegen buik- en keelpijn.

Plant van de maand : Echinacea
Echinacea purpurea of Rode zonnehoed is een veel gebruikte vaste
plant die met zijn opvallend purper roze bloemen en stekelig zaadhoofd
een grote sierwaarde heeft in de tuin. Ook na de bloei blijven de zaadhoofden nog lang mooi. De naam Echinacea komt van het Griekse
woord ‘Echinos’ wat ‘egel’ betekent en verwijst naar het egelachtige
uiterlijk van het bloemhoofd. Van nature komt de plant voor in NoordAmerika. Het waren dan ook de Noord-Amerikaanse indianen die de
geneeskrachtige werking van de plant ontdekten. Ze gebruikten het
kruid om allerlei wonden zoals slangenbeten en ziekten mee te behandelen.
Geneeskrachtige werking:
door de jaren heen werd de plant ook in de westelijke geneeskunde geïntroduceerd en intussen is het
één van de populairste middeltjes geworden voor het versterken van onze natuurlijke weerstand. Zowel de bloemen, als het blad, de steel en de wortel worden gebruikt en verwerkt in allerlei preparaten
die in de winkel en de apotheek te vinden zijn.
Er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd rond de geneeskrachtige werking en de meesten bevestigen
dat Echinacea wel degelijk kan helpen om ons natuurlijk afweersysteem te versterken, om beschadigd
weefsel te herstellen en om ontstekingen af te remmen. Echinacea heeft de kracht het aantal witte
bloedlichaampjes te verhogen wat helpt om infecties te bestrijden. Dit betekent niet dat je immuun zult
worden voor alle ziekten maar wel dat je er sneller vanaf zult zijn en dat de symptomen minder erg zullen zijn, zoals bij griep en verkoudheid. Helpt ook bij puistjes en abcessen die veroorzaakt worden
door onzuiver bloed.
Mensen die lijden aan auto-immuunziekten zoals MS en andere ernstig chronische ziekten raadplegen
best vooraf een arts alvorens dit kruid te gebruiken.
.
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Boek van de maand : als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan ?
Inez van Oord

Dit boek helpt je richting te kiezen in je leven en opnieuw te kunnen beginnen. Hoe? Met de praktische tips van Inez van Oord.
Ze vertelt in dit boek over haar levenslessen als een reis door de
levenscirkel. Haar verhaal gaat over succes en verlies, over het opzetten van de magazines Seasons en Happinez en over de manier
waarop ideeën tot stand komen.
Inez doet een oproep om woorden als bezieling, verbeelding en
verbinding weer in je leven te integreren.
Het gaat om de eenvoudige vraag: waarom doe ik wat ik doe?
Gaat het alleen over 'ik', of ook over idealen, over verbinding maken? Hoe laat je je waarden zien in je doen en laten?
Als je op die manier naar je levenscirkel gaat kijken, wordt die cirkel een innerlijke richtingaanwijzer, een kompas. Niet om je naar het noorden of zuiden te sturen, maar naar het midden. Naar de essentie die in het midden te vinden is, de meest waardevolle plek waar alles samen komt. De mooiste plek om te zijn.

Place to be :
Anne Vansteenkiste
Laarstraat 33,
GSM : 0478 240 373
E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be
Web-site : www.gezonderetenbeterleven.be

Carpe Diem …
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 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, professionele, 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.
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