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OPEN MIND ...
Zij hebben het nodig om
steeds weer opnieuw te beginnen. Daar is niets op tegen, zij kiezen daar zelf
voor. Maar het kan echter
ook anders lopen. Wat te
doen als er geen sprake is

Pasen, het is een
eeuwenoud feest.
Feest van de hoop
op een nieuw begin.
Feest van de lente
en de vruchtbaarheid. Feest van alles
wat leeft !

van een bewuste keuze? Als
je het uitstekend naar je zin
had en plotseling moet aanvaarden dat alles anders
wordt. Er gebeurt veel in een
mensenleven en soms kan
een bepaalde gebeurtenis
zo’n enorme verandering
teweegbrengen dat je je le-

Als ik de voorbije weken het nieuws
hoorde met de verhalen over de
bombardementen, de vluchtelingenstromen, de burgeroorlogen, de
kindsoldaten, de manier waarop
mensen met elkaar omgaan, dacht
ik: “Hebben wij wel het recht om
een nieuw begin te vieren?”
Soms kan het ook een bewuste
keuze van mensen zijn om een totaal ander leven te beginnen. “Ik
ben toe aan wat anders”, kan een
reden zijn om je leven drastisch
overhoop te halen en al het oude
achter je te laten. Sommige mensen
vinden het heerlijk om regelmatig
van baan te veranderen of om de
paar jaar te verhuizen.

Anne Vansteenkiste
schrijft :
Als coach begeleid ik je in
je zoektocht. Ik leer je
daarbij veel meer te vertrouwen op je “innerlijke
weten” in plaats van op
de analytische denkende
weg. Ik benadruk het nemen van de verantwoordelijkheid voor het maken
van persoonlijke keuzes.
Ik bied je inspiratie aan
zodat je creatief je eigen
unieke weg kan ontwerpen dat bij je eigen unieke
leven past. We zijn als
mensen actieve deelnemers aan het leven. We
zitten niet in een restaurant, we staan in de keuken.
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ven noodgedwongen een
andere wending moet geven. Ook als je dat eigenlijk
niet wilt en er zeker niet om
gevraagd hebt. Maar ook
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Suiker … onze verslaving
:

“Als we vandaag de dag suiker zouden uitvinden, zou het misschien niet eens op de markt
komen omdat het zo schadelijk is. Het is wit, zoet en overal aanwezig. Je komt het tegen in
ketchup, instant soep, beleg, babyvoeding, worst ...Suiker maakt dik en tast onze tanden aan.
Dat suiker schadelijk is voor het hele lichaam houdt de suiker industrie geheim. Men presenteert suiker als een “eerlijk natuurproduct”. De suikerindustrie vormt suikerbieten en suikerriet om tot een stof die slechts ”lege” calorieën bevat en processen in ons lichaam tegen
werkt. Hoe is het mogelijk dat suiker, als schadelijk product, zo’n algemeen geaccepteerd
goed is geworden waar niemand kwaad in ziet ? We grijpen niet alleen naar suiker voor de
smaak maar ook omdat ons lichaam vraagt naar steeds meer suiker. We laten ons allemaal
zoet houden. Zoet wordt in reclames voorgesteld als brandstof, de bron voor onze energie.
“Met zoet voel je je weer een stuk fitter”; zegt de reclame. De suiker uit snoep is bewerkte
suiker en dat geeft het lichaam geen energie. Waarom horen we zo weinig over de schadelijke kanten van suiker. Vroeger was het gebruik van suiker een teken van welstand. Enkel de
rijken konden zich dit veroorloven. Geleidelijk aan werd dit ingeburgerd. Suikerverkoop is
zeer winstgevend waarbij geld boven gezondheid komt te staan.
Voor onze energie hebben we wel degelijk bepaalde suikers nodig. Ook zijn de juiste suikers
nodig voor het optimaal functioneren van de hersenen. De suiker die we nodig hebben noemt
glucose of bloedsuiker. Deze brandstof voor de lichaamscellen vinden we terug in zetmeel
die halen we uit volkoren brood, volkoren pasta, peulvruchten aardappelen … Het lichaam
heeft hieraan genoeg en het is onnodig extra suikers te nemen voor de energie. Geraffineerde suikers lijken het lichaam energie te geven maar putten het lichaam voortdurend uit. Suiker onttrekt bouwstoffen aan het lichaam ipv iets toe te voegen zoals voeding hoort te doen.
Suiker richt echter nog meer schade aan zowel op lichamelijk als op emotioneel vlak.


Suiker doet de bloedsuikerspiegel te veel schommelen met pieken in humeur



Suiker werkt verzurend op het lichaam. Bacteriën leven van suiker. Ze laten suiker vergisten en zorgen voor een kleverige laag op de tanden met gaatjes als gevolg



Suiker onttrekt Vitamine B aan het lichaam, Vitamine B is nodig om suiker te kunnen
verteren en om het bloed te neutraliseren



Suiker beïnvloedt de hersenfuncties zoals geheugen, concentratie, intelligentie en gevoel



Suiker maakt dik. Het lichaam kan het teveel aan glucose niet verwerken. Het teveel
wordt in lever en spieren opgeslagen. Bij een teveel wordt dit omgezet in vetten.



Suiker werkt verslavend. Het lichaam blijft om suiker vragen om het glucosepeil terug
in evenwicht te brengen.



...
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Laat je horen !
Ons leven wordt volledig beheerst door de “sociale” media zoals Facebook, Twitter … waar communicatie
heel belangrijk lijkt te zijn. Maar echt naar elkaar luisteren lukt steeds moeilijker.
“Ben je doof ?” “Ik heb het je al 100 keer gezegd” “Je luistert gewoon niet naar wat ik je zeg !” “Je moet
niet doen alsof je naar mij luistert!” Dit zijn uitspraken waaruit blijkt dat we het beu zijn dat onze kinderen,
onze partner, onze baas, onze collega’s niet naar ons luisteren. Veel van mijn patiënten klagen dat anderen
niet naar hen luisteren, hen niet begrijpen en respecteren. De verantwoordelijkheid leggen ze volledig bij de
anderen. Zonder zichzelf af te vragen of het ook aan henzelf ligt.
Eerst en vooral moet je goed nadenken over wat je precies wilt zeggen. Veel gesprekken lopen fout omdat
ze gebouwd zijn op woede, verdriet, argwaan, jaloezie … en niet vanuit de wens een duidelijke boodschap
over te brengen. Met als gevolg defensief gedrag en het vastlopen van het gesprek.
Vraag je af waarom je vreest dat men niet naar je zal luisteren. Onze angsten zijn vaak te verklaren door
mislukkingen in het verleden. Ouders die er niet in slagen grenzen te stellen, een werknemer waarvan de
baas doof is voor al wat hij zegt … meestal maken ze geen kans. We worden meestal belemmerd door vooroordelen die anderen ons vaak influisteren.
Weet goed wie je voor je hebt. Doe eerst de moeite om je gesprekspartner te begrijpen. Na wat oefenen krijgen we de kans om de ander te verkennen, zijn angsten en verlangens te begrijpen en op zijn vragen te antwoorden.
Kies de juiste plaats en het juiste moment. Vooral bij een delicaat onderwerp is het makkelijker en veiliger
om een bekende rustige plek uit te kiezen. In onze maatschappij gaan we allemaal onder tijdsdruk gebukt.
Bij een verkeerd moment loop je het risico een kort antwoord te krijgen. “Ik heb 2 minuutjes tijd zeg maar.”
“Vanavond niet , ik ben te moe.” ”Oké maar haast je.” Zulke uitspraken zijn een duidelijk signaal van een
verborgen weigering. Het is beter de vraag te richten “Wanneer kunnen we eens rustig praten ?”
Durf jezelf uit te drukken. Doe dat zonder je stem te verheffen, maar wel doortastend en wees jezelf. Je
wordt op die manier door je gesprekspartner gewaardeerd.
Wees duidelijk. “Als je vast stelt dat je gesprekspartner onoplettend is of zelfs agressief is, beëindig het
gesprek en kom er later op terug. Soms is de aanwezigheid van een derde neutraal persoon voldoende om
de sfeer te verbeteren. Wees duidelijk, wie gehoord wilt worden volgt het best deze eenvoudige regels.
1.
2.
3.
4.

Laat je niet overspoelen door emoties
Spring niet van het ene op het andere onderwerp
Verlies je niet in details maar ga naar de kern
Praat niet teveel maar kies de juiste woorden en argumenteer je woorden

De mens is een pratend wezen. Zodra we kunnen spreken willen we uitdrukking geven aan wat we voelen,
wat we denken, aan onze verlangens, aan ons verdriet. We zoeken een luisterend oor, omdat we op die manier zorg dragen voor onszelf. In alle fasen van ons leven zal goed naar elkaar luisteren leiden tot meer bevredigende relaties met onszelf en met de anderen.
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Gezondheid gaat samen met je overtuigingen ...

Het is medisch bewezen dat je hersenen een chemische stof produceren die informatie over jouw welzijn aan alle cellen in je lichaam doorgeeft, die doen mee. Je kunt je misschien maar moeilijk voorstellen, maar je overtuigingen, je denken over wat je eet en hoe je je leven leidt zijn som veel belangrijker
dan het diëten en het vermageren. Als je het idee overneemt dat de cellen van je hersenen en je lichaam in de mogelijkheid zijn om iedere vorm van voedsel in gezonde, gelukkige cellen om te zetten
begin je aan een nieuwe overtuiging. Ik hoor je denken : “Ja er zijn zoveel mensen die krijgen wat ze
willen, wanneer ze het willen; mensen die geen aandacht besteden aan diëten, die niet dagelijks hun
lichaamsgewicht bijhouden, die niet alleen op hun normale gewicht zijn maar ook nog eens lekker in
hun vel zitten. Ik doe toch even de test en ga toch even op dezelfde manier als zij denken om te kijken
of dat werkt.” Raad eens wat er gebeurt wanner je je aan dit radicaal nieuwe idee overgeeft ? Je begint daadwerkelijk je eetgewoonten te veranderen. Waarom ? Omdat het eten van kleine porties gezond voedsel goed aanvoelt, en je goed voelen is alles waar het bij jou en je nieuwe denken om
draait. We zijn ondergedompeld in een maatschappij die bepaalt hoe wij ons over ons lichaam zouden
moeten voelen. We moeten wroeging hebben als we er niet uitzien als een model. Met als gevolg het
begin van eetstoornissen, zwaarlijvigheid en een verzwakt immuunsysteem . Ontdoe je van de oude
overtuigingen die je bezorgde, schuldige, verontruste en zelfs angstige gevoelens voedden, brengen
de cellen van je hersenen stoffen voort die je terug brengen naar je algemeen goed voelen en waarbij
je een gezond lichaam kunt creëren. Het verandert stap per stap misschien heel traag maar uiteindelijk
is het zover : je merkt dat je niet meer in angst leeft of overdreven gefixeerd bent op je lichaam. Het
besef van zelfaanvaarding gaat samen met een verlangen om jezelf en je lichaam met eerbied te behandelen. Je eetgewoonten verschuiven, je kunt ophouden met het tellen van calorieën en gewoon
genieten van wat je eet. Je mag het vaste voornemen eigen maken in iets te geloven dat door jezelf of
door wie dan ook wordt aangepraat. Let wel, wat je eet en hoeveel je traint bepaalt niet wie je bent. Je
bent eerder wat je over jezelf, als persoon die je in je gedachten brengt, gelooft.
Blijf je herinneren : “Ik krijg waar ik aan denk of ik het wil of niet.

Je bent niet wat je eet; je bent wat je denkt dat je eet.
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Af en toe hebben we de behoefte even rust te nemen van het onophoudelijke geraas dat hoort
bij het drukke moderne leven. Even afstand nemen om onze gedachten rustig te maken, al is
het maar tien tot vijftien minuten per dag, heeft een gunstig effect op ons algemeen welzijn.
Geef je gedachten even de tijd om tot rust te komen en nieuwe ideeën op te doen.
“De grootste goede daad die je voor een ander kunt doen is niet alleen je rijkdommen delen, maar hem zijn eigen rijkdommen tonen.” B.D. 1804
Nieuwe mensen ontmoeten is vaak als een ingepakt cadeautje krijgen. Veel van hun speciale
kwaliteiten zullen bij de eerste kennismaking nog niet zichtbaar voor je zijn. Je moet het omhulsel eraf pellen om te ontdekken wat erin zit. Ieder mens heeft verrassingen te bieden die pas
duidelijk worden als je elkaar beter leert kennen.
“Een nieuwe generatie”
Kinderen staan dichter bij hun intuïtie dan volwassenen. Hoewel hun levenservaring pril is, is
hun fantasie grenzeloos. Leer van hun vermogen te spelen en zich te verwonderen. In ruil voor
hun gift van onschuld, geef jij ze de voordelen van jouw begeleiding. Behandel je kinderen als
mensen en niet als jouw bezit. Ze zijn niet jouw bezit; ze bezitten enkel zichzelf.
“Jouw kinderen zijn niet echt jouw kinderen. Het zijn de kinderen van de hunkering van
het leven naar zichzelf.” K.G; 1983

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE
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Rusteloosheid van Ignaas Devisch
Het winnende boek Rusteloosheid past qua thematiek bij de huidige tijdsgeest. Dreigende burn-outs, een opgejaagd gevoel, altijd druk. Typische kenmerken van een westerse samenleving. Ofwel: rusteloosheid. Maar volgens filosoof en medicus Ignaas Devisch hoeft dit woord niet per se een negatieve lading te hebben. Met zijn boek belicht
hij namelijk de positieve kanten van een mateloos leven. Want: is rusteloosheid niet
een van onze voornaamste drijfveren?

Aardpeer
De aardpeer is een knolgewas met een zachte, zoete smaak. Het aroma doet
inderdaad een beetje aan artisjok denken, dat is juist. Zoals de naam, aardpeer, al doet vermoeden worden de ondergrondse delen (wortelknollen) gebruikt. Deze wortels bevatten fructanen, biotine, calcium, ijzer, natrium en inuline, die niet alleen mensen met diabetes ten goede komt. In Noordwest-Europa
zal deze plant alleen in heel mooie zomers getooid worden met gele bloemen.
Er zijn vele manieren waarop de aardpeer in de keuken als groente gebruikt
kan worden. Een pas geoogste aardpeer is crèmekleurig tot rozerood
(afhankelijk van het ras). De smaak van de knol is lichtelijk zoet. De aardpeer is
op zijn best in de winter en het vroege voorjaar. De knol moet er goed stevig
uitzien en mag geen scheuren of plekken hebben. U kunt het het best bewaren
in een papieren zak in de koelkast. Zo blijft de aardpeer nog 2 à 3 weken goed
te bewaren. De schil van de aardpeer ziet er niet mooi uit, maar hoeft niet geschild te worden. U moet ze enkel
goed wassen en alle knobbeltjes verwijderen. Hou er rekening mee dat knollen moeilijk verteerbaar zijn. Aardpeer
kan gebruikt worden in salades en soep. Verder kunt u ze stomen, koken, roerbakken of frituren als chips

Mango
Mango is een heerlijke, sappige fruitsoort die alleen groeit in
de tropen. Mangobomen zijn rijkelijk aanwezig in tropische
gebieden. Overal staan ze aan de kant van de weg. Ze groeien
in het wild zodat je de vruchten kunt plukken. in sommige tropische gebieden zoals de Cookeilanden geldt er een wet dat
je alle vruchten die langs de kant van de weg groeien mag
plukken. Op deze manier kun je heerlijk gratis genieten van
mango´s. helpt het lichaam op vele manieren. Wetenschappers
hebben de vele positieve effecten aangetoond van deze tropische
fruitsoort. Het regelmatig eten van mango is goed voor de huid.
Deze wordt zachter en minder dof. Zwangere vrouwen wordt ook mango aangeprezen omdat er veel calcium en magnesium in zit. Verder zit er veel glutaminezuur in mango´s. Dat bevordert concentratievermogen en het geheugen. Wanneer je een examen hebt of aan het studeren bent is het dus extra slim om
regelmatig mango te eten. Voorts worden er allerlei medicijnen gemaakt van de bladeren en het zaad van
de mango. Zo zou je van de gemalen mangopit een goede tandpasta kunnen maken en helpen gedroogde en verpoederde mangobladeren om gal- en nierstenen uit te drijven.

Van harte welkom bij Carpe Diem
Anne Vansteenkiste
Laarstraat 33,
2070 Zwijndrecht
GSM : 0478 240 373
E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be
Web-site : www.gezondereten-beterleven.be

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, 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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