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leven komen vanuit je inner-

lijk (de lente) in je zonkracht 

gaan staan en vanuit innerlij-

ke kracht in groei en bloei van 

je leven staan (zomer). 

Gewoon zijn wie je bent  … 

van top tot teen. 

Het is een manier van omgaan 

met jezelf in relatie tot een 

ander dat het verschil maakt. 

Wat heeft ervoor gezorgd dat 

mensen een hart van steen 

krijgen en zonder geweten 

medemensen doden en ver-

wonden ? 

De huidige omstandigheden in 

de hele wereld vragen veel 

van ons . Vele mensen met 

zuivere intenties en  pure 

daadkracht hebben het moei-

lijk om in hun kracht te blijven 

staan.  

Door tastbare verbindingen 

als TV en internet en ook door 

energetische verbindingen die 

sterk voelbaar zijn, wordt het 

voor het inmiddels multicultu-

rele volk heel duidelijk wat 

tegenstellingen in het klein (je 

eigen omgeving) en in het 

groot (in de wereld) in de 

energie teweeg brengt.  

De democratie waar wij zo 

sterk hebben moet voor vech-

ten  wordt in Europa aange-

vallen door terroristische 

groepen. De kwaliteit in de 

gezondheidszorg, in het on-

derwijs, in het bedrijfsleven 

staat onder druk 

Beste lezer, 

Vanuit mijn keukentafel zie ik hoe 

merels druk in de weer zijn om 

hun nest te bouwen. De lente is 

begonnen met al haar warmte, 

vreugde en verwondering voor het 

nieuwe ontluikende leven. Het 

nieuwe voorjaarsleven in de plan-

ten– en dierenwereld laat zich niet 

ontmoedigen in groei en bloei, 

noch door de aanslagen in Brussel 

noch door alle andere menselijk 

leed in de wereld. Planten en bo-

men ontwaken en tonen hun fris-

groene bladeren, knoppen en 

bloesem. De rust in de winter en 

de nu krachtiger wordende zon is 

de natuurlijke kringloop waardoor 

dit gebeuren kan plaatsvinden. 

Vele mensen zijn vergeten  dat zij 

deze oerkracht ook in zich dragen 

… je ware aard van de natuur vol-

gen : “loslaten” (herfst) tot rust 

komen en wortelen (winter), tot 

Het is weer lente; 

een nieuw begin voor iedereen. 

Nieuwe blaadjes aan de bomen, 

de bloemen die weer boven ko-

men, 

blauwe luchten, zomerdromen. 

Pasen luidt het mooie weer in. 

 

evenals onze banken.  

Willen we dit herstellen, is 

het van belang onze positie-

ve krachten levendig te hou-

den. De economische belan-

gen vanuit macht en het ge-

vecht tussen religies staan in 

contrast  met het behartigen 

van het welzijn van alle 

mensen  en het belang om 

onze natuur in evenwicht te 

houden. De positieve liefde-

volle mens is aan zet ! 



 
Wat je nog niet wist over het ei ? 

 Ei is een prima leverancier van vitamine D : een ei brengt heel veel voedingsstoffen 

aan voor weinig volume en weinig calorieën. Het belangrijkste zijn de eiwitten; zij be-

vatten alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding. Maar ook vitamine D is van 

nature rijk aanwezig in een ei. 

 Verhouding naar cholesterol : 3 à 4 eieren / week zijn de toegelaten hoeveelheid voor 

een gezonde voeding; voor de rest eet je gevarieerd  

 Een kip heeft geen oren : dit wil niet zeggen dat ze doof zijn; ze hebben echter geen 

gehoorschelp. 

 24u economie : Het inwendige eifabriekje van een kip staat nooit  stil. Gemiddeld le-

vert ze elke 24 u een volmaakt afgewerkt exemplaar af. De meest tijdrovende fase is 

de aanmaak van de schaal. 

 Eieren zijn geurvreters : de poriën van de eischaal slorpen de geuren van de omlig-

gende voedingsmiddelen op. Hou ze daarom op afstand van producten zoals prei of 

vis. 

 Een ei heeft een bolle en een puntige kant. Bewaar het ei met de punt naar beneden; 

zo blijft de eidooier mooie centraal. 

 Als de kooktijd verstreken is giet je het kookwater best af en laat je de eitjes schrikken 

met koud water. Zo vermijd je randjes rond de eierdooier. 

 Het wit van ei is vrij van cholesterol. De dooier bevat wel cholesterol maar ook ei-

witten, vitaminen en mineralen. Maak een gezond evenwicht 

 Elk ei krijgt een code, zo kan je weten wanneer het gelegd werd.  
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Het ouderschap : perfectie is niet het doel ! 

Ik moet een bekentenis doen.  

Als moeder ben ik tweederangs. Toen ik 35 jaar geleden voor het eerst begon aan de ver-

plichting of levensstijl of hoe je het pad van het ouderschap ook wilt noemen behoorde ik tot 

klasse A. Ik was toen de moeder van Tom, Wim en Bram;  3 intelligente, levendige jongens 

en ik kon alles aan : verkleedkledij voor Halloween, stond aan de zijlijn van de sportclub, 

ging naar iedere bijeenkomst van de school, koos de beste scholen uit, nodigde vriendjes uit 

om te spelen … Supermoeder ? Ik rende zo hard over de eindstreep van de uitslovers. Jaren 

later kwam ik tot de ontdekking dat ik stap per stap moest toe geven dat ik dit niet kon blij-

ven volhouden. Ik hou echter niet minder van mijn kinderen dan wanneer ik een supermoe-

der zou zijn geweest. Het is gewoon zo dat ik in de loop der jaren heb geleerd dat veel din-

gen waarvan ik dacht dat het “onveranderlijke wetten waren van het ouderschap” er een-

voudig niet toe doen. Iedere dag 24 u paraat staan, boterhammen smeren … heb ik allemaal 

gedaan. Als oma kijk ik er nu anders tegen aan : ik zou mij niet meer houden aan die regels 

van het ouderschap. Ik heb in de loop der jaren geleerd mijn kinderen los te laten en op een 

andere liefdevolle manier te leren kennen.  

Ken je die ouderwetse cartoon van een baby die wordt neergelegd voor de deur van een 

nietsvermoedend  echtpaar ? De ooievaar trekt aan de bel en gaat snel weg. Dan komen de 

toekomstige ouders naar buiten en vol verbazing nemen ze die baby mee naar binnen voor 

een leven van gemak en vreugde. Je kind kiest jou. Dit begrijp je misschien nog niet hele-

maal wanneer je kleine dreumes de inhoud van zijn drinkbeker over het toetsenbord van je 

computer uitgiet of als je jonge tiener schreeuwt : “ik haat je” naar boven stormt en de deur 

achter zich dicht slaat. 

Hoe je ook probeert je kind te beschermen en voor te bereiden op die geweldige reis die we 

het leven noemen, hij moet toch zijn eigen weg gaan.  

Jij en je kind zijn hier om van elkaar te leren. Maak je geen zorgen dat jullie het verkeerd 

doen. De manier waarop je kind je uitdaagt, op de proef stelt is een duidelijk signaal om 

open te staan als ouder en eruit te leren. Stel jij bent punctueel en je kind een echte slod-

dervos. Uiteindelijk is het jouw keuze hoe je erop reageert. Hou je de controle vast of laat je 

los ? Jij bent een ouder met heel veel optimisme en je kind is voortdurend slecht gehu-

meurd ? Ga je de strijd aan of geef je hem het voorbeeld en wacht je af hoe hij evolueert of 

blijft uitdagen … Niks is verkeerd, leer de les die er achter zit. Wees liefdevol en tolerant als 

mens niet altijd makkelijk maar even doorzetten is de boodschap. Neem jullie tijd alle tijd 

die jullie als ouder en kind nodig hebben om te groeien en te leren. Succes ! 
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“De recente terreuraanslagen  houden iedereen in de ban. Men-

sen voelen zich ongerust of zijn bang. Maar wie het van dichtbij 

meemaakte en het geluk had het te overleven blijft getraumati-

seerd achter. Het lijkt of ze het contact met de werkelijkheid kwijt 

zijn omdat ze na de ervaring voortdurend overal gevaar zien. Ze 

zijn continue alert en vragen zich onophoudelijk af wanneer ze het 

gevecht tegen het gevaar opnieuw zullen moeten leveren. Ze ne-

men bv. kalmeringsmiddelen om hun alertheid te verminderen; ze 

proberen hun angst te onderdrukken om geen last te zijn voor hun 

omgeving maar die angsten blijven aanwezig en maken hen prik-

kelbaar en uitgeput. Ze kunnen voor zichzelf de gebeurtenis ont-

kennen, maar door hun vermijdingsgedrag wordt hun leven steeds beperkter tot ze amper nog buiten 

durven te komen. Het is geen toeval dat mensen die nauw samen leven met de natuur sneller genezen 

van angsten. De reden hiervoor is dat zij aanvoelen en doen wat hen helpt in plaats van te doen wat ze 

denken te moeten doen. Trauma’s zijn moeilijk te behandelen.  

Veel mensen voelen zich radeloos, ze voelen zich opnieuw slachtoffer. En toch zijn er een aantal red-

dingsboeien.  

 Het ordenen van de gebeurtenissen die het trauma veroorzaakten is een eerste manier om het 

contact met de werkelijkheid te herstellen en niet continu in angst te moeten leven. Door te orde-

nen krijg je terug controle over het verhaal, de gebeurtenis. Dat is uiteindelijk de wens van elk 

slachtoffer opnieuw controle krijgen over zijn emoties en zijn leven. Dit bereik je niet door je gevoe-

lens te onderdrukken en jezelf niet ernstig te nemen. Je moet de gebeurtenis actief herbeleven en 

het verhaal tot een geordend geheel brengen dat je kunt afsluiten.  

 Triggers, uitdagingen opzoeken. Op de triggers werken is een tweede manier om bewust om te 

gaan met je trauma. Wees alert bij situaties waarbij je angst voelt en noteer in een werkboekje. 

Stel jezelf bewust bloot aan deze persoonlijke triggers zodat je er terug kunt aan wennen zonder 

angstgevoel. 

Psychische wonden zijn zoals lichamelijke wonden. Als een lichamelijke wonde voldoende bloedt is ze 

zuiver en kan het lichaam ze goed genezen. Blijft er vuil achter dan begint de wonde te etteren. Zo gaat 

het ook met psychische wonden; laat je de wonde voldoende bloeden door je verhaal te vertellen en/of 

te huilen, dan geraakt al het vuil eruit en kan de wonde genezen. Maar ze zal wel een blijvend litteken 

laten, wat minder erg is dan een etterende wonde. Gebeurt dit niet dan gaat ook de psychische wonde 

etteren en een blijvend probleem veroorzaken. 

Terreuraanslagen : hoe ga je ermee om ?   
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Steen van de maand : diamant 

Plant van de maand : gember 
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Diamanten oefenen op veel mensen aantrekkingskracht uit. De edelsteen staat voor kracht, schoonheid en rijkdom. De steen 

wordt niet alleen gedragen als sieraad maar staat ook bekend om zijn genees-

krachtige werking. Diamant helpt onder andere bij stress, vermoeidheid en bij 

blokkades en verontreiniging van uw lichaam. De edelsteen werkt ook als u her-

stellende bent van een operatie of ziekte. Diamant is het hardste materiaal van de 

aarde.  

Een blokkade kan komen door een verkeerde lichaamshouding of nare gedachten. 

Oorzaken van verontreiniging in het lichaam kunnen binnenkomen via de darmen 

door voedingsmiddelen met kleurstoffen, smaakversterkers en andere toevoegin-

gen.  

Jicht is een reumatische ziekte. De klachten die u van jicht kunt ondervinden ko-

men doordat de stofwisseling (aanvoer van bouwstoffen en afvoer van afvalstoffen) in uw lichaam niet goed verloopt. Daar-

door kan urinezuur (aanwezig in het bloed) zich gaan ophopen. Leg de diamant minstens twaalf uur in een glas met water en 

drink dit water op. Het beste resultaat krijgt u wanneer u een samen met het drinken van het diamantwater een ketting van 

barnsteen of turkoois draagt. Draag de ketting op de blote huid. 

 

Gember is een tropische plant uit Zuid-Oost Azië.  Verkoudheden en griep worden veroorzaakt 
door virussen. Gember is juist actief tegen deze ongewenste indringers! Het voorkomt dat de 
virussen zich nog verder ontwikkelen en het gaat bovendien de ontstekingen verminderen.  De 
griepsymptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, koorts, zwakte en misselijkheid worden verholpen 
dankzij gember. Bovendien is deze plant sterk werk-
zaam tegen spijsverteringsstoornissen zoals braken en 
misselijkheid. Zelfs bij buikgriep is deze plant een uitste-
kend middel.  

Het is de etherische olie die in de gemberwortel zit, die 
de genezende werking van gember bezit. Deze olie 
zorgt ervoor dat het lichaam meer witte bloedlichaam-
pjes gaat aanmaken. De witte bloedlichaampjes in het 
bloed bestrijden de binnengedrongen infecties. Verder 
heeft gember meerdere werkzame stoffen die ontste-
kingsremmend werken, deze werken nog beter dan vi-
tamine C. 

Gemberwortel helpt het slechte cholesterol in je bloed te verminderen. Gember werkt pijnstil-

lend, dus als je ergens in je lichaam pijn hebt, kan het gebruik van gember helpen dit te ver-

lichten. Gember kan je goed helpen wanneer je astma hebt, of wanneer je dergelijke sympto-

men hebt. Gember werkt slijmoplossend van de keel en de longen. 

 



Boek van de maand : Eet jezelf  gezond?  

Dale Pinnock 

Voedingsdeskundige en voormalig chef-kok Dale Pinnock is overtuigd van de 

medicinale kracht van voeding en hoe een gezond eetpatroon kan bijdragen 

aan een goede gezondheid. In Eet jezelf gezond combineert hij zijn weten-

schappelijke kennis met zijn culinaire ervaring, en toont hij zijn inspirerende vi-

sie op koken en gezondheid. Dale gebruikt producten die lekker zijn én een me-

dicinale werking hebben. Hij heeft gerechten gecreëerd voor elke levensstijl en 

voor elk moment van de dag. Bij elk recept legt Dale uit  

welke voordelen voor de gezondheid zijn te behalen met het zogenoemde ster-

ingrediënt in het gerecht en een systeem van eenvoudige symbolen geeft aan 

welk deel van het lichaam er het meest van profiteert. 

 

 

De auteur presenteert als chef-kok/voedingsdeskundige zijn visie op het 

verband tussen voeding en gezondheid door voedingsfeiten in praktijk te 

brengen door middel van gevarieerde recepten voor de complete dagelijkse 

voeding – inclusief snacks en dranken – en meer feestelijk getinte gerechten. 

Hij bepleit een gezond eetpatroon en een gezonde leefstijl en benadrukt dat voeding als medicijn een uiterst 

krachtig, therapeutisch middel kan zijn tot gezondheid en leven en daartoe door structurele veranderingen in 

het eetpatroon effectief kan zijn (in combinatie met reguliere geneeskunde!). In dit verband is er veel onder-

bouwde informatie over de kenmerkende werking en effecten van voedingsstoffen en ingrediënten op speci-

fieke lichaamsfuncties. Bij elk recept vermeldt een symbool de specifieke gezondheidswaarde en wordt een 

zogenaamd 'steringrediënt' belicht of een 'slimme combinatie' van ingrediënten genoemd.  

Van de auteur verscheen eerder 'Eten als medicijn : 80 heerlijke en geneeskrachtige recepten voor een goede gezondheid  
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GSM : 0478 240 373 

E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be 

Web-site : www.gezondereten-

beterleven.be 

Place to be : 

Anne Vansteenkiste 

Laarstraat 33,  

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE 

 

 

 

Carpe Diem … 

Voedingsadvies, Coaching ...Voor persoonlijke ontwikkeling en 

begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uitzicht. Als-

ook 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, 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. 


