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ker om een ander geven. 

Als je jezelf niks waard 

vindt, straal je dat uit en 

vinden ander jou ook min-

der interessant. Richt je 

focus op de relatie met 

jezelf : Ik besta en daar 

ben ik blij mee, omarm 

het leven. Groeien en bij-

leren is mijn geluk verho-

gen, zorg dat je rugzak 

voller wordt.     Ik leer van 

mezelf te houden. Kijk in 

de spiegel en wees blij 

met wat je ziet. Ik zorg 

voor mijn lichaam. Rust 

voldoende, eet  gezond, 

stop met dingen die teveel 

energie kosten. Take it or 

leave it. Klaag niet over 

jezelf, accepteer hoe je 

bent of verander het door 

ermee aan de slag te gaan. 

Ik neem de tijd om alleen 

te zijn met mezelf, ik zet 

mezelf op non actief voor 

de buitenwereld. Alleen 

zijn is niet hetzelfde of 

eenzaam zijn.  Voor elke 

relatie die je hebt draag je 

je eigen verantwoordelijk-

heid, zoek altijd eerst bij 

jezelf. Doe er wat mee. 

 

  

 

 

Hou van jezelf dan kun je mak-

kelijker van anderen houden. 

Liefde en relatie zijn twee ver-

schillende zaken.  In een relatie 

met een ander zijn er zaken die 

belangrijk gevonden worden. 

Voor iedereen gelden daarin 

andere gevoelens en wensen. 

De ander moet bijvoorbeeld 

goed luisteren, jou verrassen, 

zorgzaam zijn, lief zijn voor 

jou ...Hoe zit dat nu in de rela-

tie met jezelf ? In hoeverre 

geldt dit voor jezelf ? Luister je 

goed naar jezelf, verras je jezelf 

wel eens, ben je zorgzaam voor 

jezelf, verzorg je jezelf goed, 

ben je lief voor jezelf ? Zoals je 

wilt dat de ander jou behandelt, 

zo moet je vooral omgaan met 

jezelf. Wanneer je om jezelf 

geeft, kun je ook veel makkelij-

I am very good in what I do, 

look in my eyes!!! 

 



De Mediterrane voeding 

De afgelopen weken ben ik op vakantie geweest in Griekenland.  

Hier heb ik kunnen aanschouwen wat de mediterrane voeding nu werkelijk betekent. 

Het eerste wat mij opvalt is dat Griekenland uit de omgeving eet. De meloenen, tomaten, 

pruimen, bessen  … zijn zeer smaakvol. Ze zijn rijp geplukt, wat je zeker proeft. De 

olijven zijn daar echt zongedroogd, waardoor de smaak heel zuur is door fermentatie. 

Totaal anders dan in een supermarkt.  

Bij de mediterrane keuken ligt het zwaartepunt bij groenten, vis, kaas en gevogelte. Het 

belangrijkste is dat het onbewerkt is. Het gaat hier nog om de traditionele keuken. De 

Griekse keuken gebruikt voornamelijk olijfolie. De olijfolie is echt heerlijk, vol van 

smaak en diepgroen. 

Wil je de Mediterrane voeding in jouw keuken, laat dan in de mate van het mogelijke 

suiker, alcohol, frisdrank, margarine, zonnebloemolie, geraffineerde granen, 

gepasteuriseerde melk, … staan. Kies voor groenten, fruit, noten, zaden, knollen, eieren, 

wit vlees, vis, olijfolie, zoete aardappel en paddenstoelen. Door anders te eten kun je wel 

resultaten boeken.  

Het zonlicht in Griekenland versterkt het immuunsysteem door de aanmaak van 

vitamine D. Het zweten door de hoge temperaturen zorgt ervoor dat je ontgift, dit is te 

vergelijken met een sauna.  

Het stressniveau ligt een stuk lager, tussen 12 u en 15 u neemt men pauze om ‘s avonds 

terug tot leven te komen.  
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                                           Carpe Diem … 

Coaching, Voedingsadvies Consulten. Voor persoonlijke ontwikke-

ling en begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uit-

zicht. Alsook voor lichamelijke en emotionele klachten. 

Al geruime tijd is mijn praktijk in Zwijndrecht een gevestigde waarde voor 
Coaching en Voedingsadvies.  

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 Workshops zijn 

bedoeld voor je persoonlijke groei, wat je ervaart als een verrijking in 
jouw leven. De Voordrachten worden gegeven op een interactieve ma-

nier. Vanuit een eenvoud, kracht en samenspraak met mijn publiek.  

Coaching is mee evolueren in de tijd en de mens. 

Bewustmaking/ Coaching en Intuïtie zijn niet zomaar losse kreten.   

Het heeft te maken met hoe we in het leven staan, hoe we naar de din-
gen kijken en hoe we handelen. 

 



Ervaar je persoonlijke ontwikkeling 

via www.gezondereten-

beterleven.be 
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Ik versta onder gezondheid dat 

je lichaam in harmonie is met je 

geest en ziel. Om dit te kunnen 

begrijpen en om disharmonie 

tegen te gaan, zullen we eerst 

bespreken wat ik onder die ter-

men versta. Je lichaam is je ver-

voermiddel op deze aarde. Je 

geest is je bewuste waar je mee 

denkt en je ziel is je onderbe-

wuste die je ingevingen geeft 

hoe je de dingen het beste kunt 

doen en aanpakken. Ze geven 

elkaar de broodnodige prikkels 

die je niet kunt missen  om jezelf 

in harmonie te voelen in deze 

wereld. Disharmonie ontstaat 

door blokkades wat allerlei licha-

melijke of psychische klachten 

kan veroorzaken. Door je te sto-

ten of een verkramping kan ter 

plekke de energie ophopen. 

Maar ook energieën  van buiten-

af kunnen blokkades doen ont-

staan. 

Zodra het energiesysteem van 

het lichaam ontregeld is, wordt 

communicatie met de geest en 

ziel bijna onmogelijk, volledige 

disharmonie is een feit en in alle 

aspecten van je leven verschij-

nen er problemen. Je zit niet lan-

ger in je gevoel en er ontstaat 

een neerwaartse spiraal. 

Als alle blokkades zijn opgehe-

ven  dan is het lichaam weer in 

staat om zijn eigen natuurlijk 

vermogen te gebruiken om zich-

zelf te helen  

Zelf kunt u dit alles ondersteu-

nen door goed te aarden. Door 

te aarden wordt alle overtollige 

energie naar de aarde afgevoerd. 

Dit zal het reinigingsproces ver-

snellen en zorgt dat u beter kunt 

voelen. 

Je leert voelen waar de pijnen zitten, 

voelt de negatieve energie vertrekken. 

Daarnaast is het goed te bedenken dat 

overal waar veel mensen zijn, er veel 

negatieve energie is. Jezelf bescher-

men is de boodschap. 

 Aardings-/evenwichtsmethodes 

 

 Snel aarden : sta op je blote 

voeten stevig en plat op de 

grond. Verplaats je gewicht 

van de ene op de andere voet 

of beweeg van voor naar ach-

ter. Haal een paar keer diep 

adem door de neus en blaas 

langzaam uit. 

 Uitgebreid aarden : Plaats je 

voeten op de grond op schou-

derbreedte. Hou het hoofd 

omhoog. De knieën iets ge-

bogen zodat alle energie 

makkelijk kan doorstromen. 

Ga rechtop staan. Haal diep 

adem door de neus en houdt 

de mond gesloten. Houdt de 

lucht even vast en blaas lang-

zaam uit zodat je de hersenen 

zoveel mogelijk zuurstof kan 

geven. Inademen is de buik 

vooruit, uitademen buik naar 

rug trekken en langzaam uit-

blazen. Terwijl je de buik-

ademhaling toepast hou je 

jezelf heel goed recht, steun 

je op beide blote voeten. 

Hierdoor kan de energie die 

teveel is wegstromen in de 

aarde. Ga op één been staan, 

als je goed geaard bent val je 

niet om ! Succes ! Anne 

 

 

Your worst enemy 

cannot harm you as 

much as your own 

unguarded 

thoughts (Buddha) 

    Gezondheid wat is dit ? 

Pagina 4 



Steen van de maand: de Saffier 

Plant van de maand : Salie 
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Deze ‘hemelse’ steen wordt gevonden in veel verschillende 

kleuren maar de ‘echte’ saffier is blauw. Aan saffieren werden 

door de eeuwen heen beschermende krachten toegeschreven. 

De steen zou beschermen tegen vergiftiging, zelfs tegen giftige 

slangen. Daarnaast kan de steen allerlei lichamelijke klachten 

genezen. De steen zou koliek kunnen genezen, blindheid en 

reumatiek. De steen hoorde ook bij heksen omdat deze met 

behulp van de steen de toekomst konden voorspellen. Verder, 

de leukste eigenschap van de steen, herkent de steen eerlijk-

heid. Wanneer de steen gedragen wordt door iemand die niet 

eerlijk is, of zijn (of haar) partner bedriegt, dan verlies de 

steen zijn glans.  

 

Geneeskrachtige eigenschappen : 

 

Salie wordt vaak gebruikt als mond spoelmiddel omdat het kruid ontsmettend werkt (aften, 
ontstoken tandvlees), men vindt het ook verwerkt in tandpasta (maakt de tanden witter) . 
Lauwe saliethee, gebruikt als gorgelmiddel, werkt genezend bij 
keelpijn en ontstoken amandelen. 
Ook als slaapmutsje is deze thee ideaal. 
Extract van salie (olie) helpt bij reumatische pijnen en is ook 
bloedzuiverend. 
Helpt ook bij buikkrampen, tegen winderigheid, is spijsvertering 
bevorderend en gal aanmakend. 
Is ook een goed hulpmiddel om PMS te voorkomen, helpt ook 
om de kwaaltjes tijdens de menopauze wat te verlichten. 
Opgelet: 
Salie niet gebruiken tijdens de zwangerschap! Salie heeft ook 
een versterkende werking op ons zenuwstelsel en is daarom 
ook het perfect antistress middel. Ook als schoonheidsmiddel-
tje bewijst Salie zijn diensten: als haar spoelmiddel,  om de haren  glanzender te maken. 
Het kan tevens gebruikt worden als lotion om de huid te reinigen (eczeem, puistjes). 
 
 
 



 

Boek van de maand : de kracht van kwetsbaarheid 

door Brené Brown 

Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op 

te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van 

risico s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of 

opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar 

het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: 

wat als ik het wel had geprobeerd?  

 

We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn op-

houden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. 

Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We 

associëren het met onzekerheid en risico s. Toch zegt Brené Brown dat 

juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, 

vertrouwen en vreugde.  

Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionis-

me te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Een boek over het tonen van 

kwetsbaarheid. De auteur stelt dat mensen vaak van zichzelf verwachten dat ze perfect zijn in werk, relaties 

en het opvoeden van kinderen, terwijl dit onmogelijk is. In dit boek legt ze uit waarom mensen zo bang zijn 

om zich kwetsbaar op te stellen en hoe ze zich er voor afschermen. Ze legt een relatie met de opvatting van 

'schaarste' die volgens haar ingebakken zit in de cultuur: mensen hebben de neiging zich bijvoorbeeld nooit 

goed genoeg, succesvol genoeg, slim genoeg of bijzonder genoeg te vinden. Ze maakt ook duidelijk wat de 

gevolgen zijn wanneer mensen zich afsluiten en terugtrekken. Ze is van mening dat je je kwetsbaarheid op 

een positieve manier zou kunnen inzetten zodat het je kracht wordt. Dit boek is een weerslag van twaalf jaar 

onderzoek op dit gebied. De auteur is docente en onderzoekster aan de faculteit Maatschappelijk Werk van 

de universiteit van Houston; ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit 

en schaamte, is een veelgevraagde spreekster en heeft vele prijzen gewonnen. Met notenapparaat en litera-

tuurlijst.  
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GSM : Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

iemand@example.comwww.gezondereten-

beterleven.be 

Place to be : 

Laarstraat 33,  

2070 Zwijndrecht 

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE 

Als Mental/Alternatief Coach en Diëtiste maak ik gebruik van mijn 

kennis, ervaring en intuïtie om Cliënten, Patiënten en Cursisten te be-

geleiden naar een gezond en gelukkig leven. Het is een weg die we 

even samen bewandelen om je dan vanuit je kracht verder te laten 

wandelen. Respect en waardering  voor  onszelf en de ander  ligt aan 

de basis van mijn praktijk. Als Coach zie ik de mens als een individu 

in balans. Zodra daar verstoring in zit kan zich dat gaan uiten in 

klachten. Doordat ik vanuit een menselijke invalshoek naar de hulp-

vraag zal kijken; zal de kern al snel duidelijk worden. Het doel is dat 

er inzicht en uitzicht komt; er helderheid zal ontstaan en je tips krijgt 

waar je mee kan werken.  

“Met een puur oog en gevoel voor ieder mens apart” 

 


