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OPEN MIND ...
De coach heeft een creatief brein, motiveert en realiseert, geeft structuur,
ondersteuning en feedback met als doel een positieve toekomstvisie te
ontwikkelen. Het gedrag,

Er zal een nieuwe deur
open gaan.
Wat is het verschil tussen psycholoog, psychiater, therapeut,
life coach … ? Deze termen zorgen vaak voor verwarring en worden door elkaar gebruikt. Het is
belangrijk het verschil te weten
om voor jezelf de juiste keuze te
maken. Een therapeut is een verzamelnaam, deze titel is niet wettelijk beschermd en iedereen kan
zich therapeut noemen. Een psycholoog is een expert in menselijk gedrag en gaat uit van het
verleden en traumatische ervaringen die daarmee samenhangen.
Een psychiater is een arts die
medicatie mag voorschrijven.

de overtuiging en de houding van de cliënt kan positief veranderen door het
opstarten van een bewustwordingsproces ! Een
coach kan diverse coaching technieken aanreiken en moet derhalve een
uitgebreide kennis verza-
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worden aan zelfvertrouwen, hantering van stress,
verbetering van communicatie, ontwikkelen van talenten, afstemming van
loopbaan op levensweg,
betere balans werk en privé, omgaan met pensioen,
omgaan met kinderen/
jongvolwassenen… Een
coach stimuleert het ge-

Een goede life coach is bekend

bruik van jouw talenten.

met de psychologie van de mens

Een coach laat cliënten

en zal indien er zwaar traumati-

groeien om met meer ple-

sche ervaringen bij de cliënt aan

zier, voldoening en even-

het licht komen, altijd doorverwij-

wicht in het leven te staan.

zen.

Anne Vansteenkiste
schrijft :
“Gebruik maken van de
diensten van een coach
is voor veel mensen bekend terrein.
Met een coach werk je
aan je vaardigheden,
word je bewust van hoe
je naar de wereld aankijkt en wat het gevolg
is van een bepaald gedrag.
Een tijdelijke begeleiding wordt meestal als
nuttig en zeer leerzaam
gezien. Prestaties en
productiviteit van de
cliënt verbeteren; waarbij de doelstellingen
centraal staan.”

P6
Boek van de
maand ...
Plant uit de natuur..
Fruit van de
maand...

Coaching is een me- P 7
thode ...
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Kies voor levenskrachtige voeding.
Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en veel levenskracht bevat. De kwaliteit van
het voedsel is sterk achteruit gegaan en is een weerspiegeling van de relatie die de mens
heeft met het leven zelf. Er is een tendens van verwaarlozing van het leven.
Men kiest veelal voor ondermijnende voedingsgewoonten, een oppervlakkige en/of jachtige
levensstijl en daar betaald men dan ook een prijs voor : velen zijn moe, lichamelijk en geestelijk uitgeput, leven met overgewicht en hebben in de loop van hun leven zoveel afvalstoffen en energetische cel belasting opgestapeld dat hun lichaam schreeuwt om reiniging en
vernieuwing.
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven betekent dat je selectief bent naar de dingen die je tot je neemt, of het nu voeding, gedachten, emoties of indrukken zijn.
Bijzonder waardevol zijn kiemen, naast de hoge voedingswaarde hebben ze een groot vermogen om vrije radicalen in je lichaam onschadelijk te maken. Vrije radicalen worden in het
lichaam aangemaakt en beschadigen de celweefsels. Vandaar dat het eten van antioxidanten noodzakelijk is.
Drink voldoende water, er moet voldoende vocht in het lichaam aanwezig zijn om de afvalstoffen te kunnen verwijderen. Water is een super geleider om alles wat niet in je lichaam
thuishoort uit je systeem te verwijderen. Drink 1,5 l tot 2 l water per dag.
Ga ervan uit dat dorst een signaal is van uitdroging. Als je melk, koffie , thee, frisdrank e.d.
drinkt dan beschouwt je lichaam dit als voedsel, waardoor het niet vlug in het bloed wordt
opgenomen. Deze dranken bevorderen de wateruitscheiding van het lichaam. Drink je puur
water dan hem je na korte tijd al een toename van je bloedvolume.
Doe dagelijks aan lichaamsbeweging, dit helpt je lichaam de toxines beter af te voeren.
De zuurstof toevoer naar de cellen verbetert daardoor. Waardoor er terug een betere uitscheiding is van de afvalstoffen. Kies wat je wilt maar ga plezier hebben aan sporten.
Toch is één vorm van sporten aan te raden. Trampoline springen, bij het neerkomen worden
de cellen lichtjes ingedrukt waardoor de toxines als het ware naar buiten komen.
Als je springt “hangen” je cellen heel even waardoor er een grotere doorbloeding in de cel
is. Soepelheid en lenigheid nemen toe net zoals je evenwicht en coördinatiegevoel.
Ademen is een levensvoorwaarde. Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en
verwijder je afvalstoffen. Door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Afvalstoffen hopen zich op, je raakt vermoeid en je levenslust
neemt af. Pas de buikademhaling toe. Adem via je neus en maak een dikke buik.
Adem uit via je mond en trek je buik zo ver mogelijk in. De Buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning. Kijk maar naar
kleine kinderen en ook bij huisdieren.
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Je verzet tegen ongunstige omstandigheden vergroot alleen hun macht over jou …
Dagelijks vernemen we via allerlei media dat onze wereld op haar kop staat, dat het
kwaad overal zijn kop opsteekt en dat het terrorisme een manier van leven is.
Radio, televisie en internet brengen een stroom van informatie over onmenselijkheid
van de mens tegenover zijn medemens. Het punt is dat het lijkt alsof we leven in een wereld die volledig uit balans is. Van alle wijze woorden spreken deze mij nog het meest
aan : “iedereen, ieder voor zich en wij allen samen “. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het creëren van tevredenheid in ons leven. Neem alle haat uit het diepste van
jezelf weg. Wie kanker haat, maakt kanker tot een vijand en wordt onbewust onderdeel
van het kankerprobleem. Ga ervan uit; een gedachte van haat creëert een gedachte van
wraak en vervolgens als tegenreactie nog meer haatvolle gedachten. En het werkelijke
probleem is dat haat en wrok je leven bepalen.
Hier is een overzicht van situaties waarbij sprake is van een onbalans :

Uitgebreid blijven stilstaan bij de dingen die je in je leven mist.

Gesprekken voeren die overwegend gaan over wat er in je leven ontbreekt.

Klagen tegenover iedereen die maar wil luisteren over zaken die hebben verhinderd
dat het leven jou meer opleverde.

Cultiveren van een zelfbeeld dat je gewoon perfect bent.
Deze manieren van denken en zijn brengen een energiepatroon op gang dat precies aantrekt wat jij in je leven in werking zet.
Oscar Wilde heeft ooit geschreven : “soms liggen we in de goot, maar sommigen van
ons kijken ook dan nog op naar de sterren”. Dat is een perfect voorbeeld van wat het inhoudt om je visie en je gedachten te leren aanpassen aan de situatie.
Een van de grootste onevenwichtigheden in het leven is de ongelijkheid tussen ons dagelijks bestaan met zijn routines en zijn gewoonten, en de dromen die we diep in onszelf
koesteren over een manier van leven die buitengewoon veel voldoening schenkt.
Ga voor je passie, leef ernaar en je passie komt tot leven.
“De grootste verdienste was eerst en voor een lange tijd een droom. In elke eikel sluimert een eik; in ieder ei slaapt een vogel” (J Allen). Een droom vanuit een passie realiseren is de basis van succes en van jouw werkelijkheid.
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De Voedingsdriehoek werd in 1997 gelanceerd om professionals een leidraad te geven bij
voedingsadvies. Doorheen de jaren werd de driehoek lichtjes aangepast. Bijvoorbeeld door
het toevoegen van soya producten en een bewegingslaag.
De actieve voedingsdriehoek was echter aan een nieuwe update toe. Deze keer werd het een
model voor het brede publiek. Om deze doelstelling beter te kunnen vervullen werd de driehoek herwerkt tot een model voor gezond eten en een model voor meer bewegen en minder
stilzitten. De doelstelling van de twee nieuwe modellen is : elk mens bewust maken en motiveren om evenwichtiger te eten, meer te bewegen.
De nieuwe voedingsdriehoek staat letterlijk op zijn kop.
Gerangschikt volgens hun effect op onze gezondheid. Hoe hoger het staat hoe belangrijker
het is. Het grootste gezondheidsvoordeel haal je dus uit de donkergroene zone met plantaardige voeding : groenten, fruit, volle granen, peulvruchten, en in kleine hoeveelheden noten en
plantaardige olie. Vul ze matig aan met dierlijke producten zoals vis, yoghurt en melk, kaas,
gevogelte en eieren. Je hoeft ze niet te schrappen maar kleine porties volstaan. Daarom is
deze groep lichtgroen. Hoewel ze nog nuttige voedingsstoffen kunnen bevatten, heeft alles in
de oranje zone mogelijk een ongunstig effect op je lichaam. Daarom is het belangrijk niet teveel rood vlees of echte boter te eten. Bewerkte voeding wordt vermeden. Deze bevinden zich
in de rode bol buiten de voedingsdriehoek en kunnen zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong zijn. Aanbevolen hoeveelheden worden niet meer vermeld en zijn afhankelijk van diverse factoren zoals leeftijd, geslacht, lichamelijke activiteit.
De bewegingsdriehoek komt er extra bij
Lang stil zitten werd in de vorige voedingsdriehoek in de restgroep geplaatst. Maar in dit model krijgt het een waardige plaats. Bewegen is gezond. Daarom heeft bewegen de kleur
groen. Hoe groener de zone, hoe intensiever de beweging. Stil zitten staat in het oranje gekleurd. Stil zitten doe je max. 60 min. Per dag. Het grootste gedeelte onderaan de driehoek
zijn de licht intensieve bewegingen. Hiermee vul je best het grote deel van de dag. 1x per dag
(150 min. Per week) matig intensief bewegen levert je extra gezondheidsvoordelen op. Matig
intensieve bewegingen zijn hier aangeduid met een “blozende emotion”. Hoog intensieve bewegingen doen we 1 x per week (75 min. per week). Deze bewegingen helpen onze spiermassa te verstevigen.
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Je hebt hun waardering niet nodig …
Als waardering in je leven een behoefte is geworden, dan is er werk aan de winkel. Waardering is op zich niet ongezond; een pluim kan bijzonder aangenaam zijn. Je mag blij zijn
met het lof van anderen maar als je het nodig hebt en je krijgt het niet stort je wereld ineen als je het niet krijgt. De behoefte aan waardering is gebaseerd op één enkele stelling : “Vertrouw jezelf niet, vraag eerst de mening van iemand anders”. Jonge kinderen
hebben de aanvaarding nodig van volwassenen. Maar waardering moet niet verbonden
worden met je keurig gedragen. Wil een volwassene vrij zijn van de behoefte van waardering dan zal hij als kind veel bevestiging moeten krijgen. Wanneer een kind echter opgroeit met het idee dat het niet kan denken of handelen zonder de instemming van de ouder, dan is het zaad van zelftwijfel en onzekerheid al vroeg gezaaid. Kahil Gibran zegt :
“Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Het zijn de zonen en dochters van het leven die naar
het leven verlangen. Ze zijn uit u voortgekomen maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn,
behoren ze u niet toe.”
Waar je mag naar streven is immuun te worden voor de pijn als je niet wordt bejubeld.
Vertrouw op jezelf in alles, maak geen verontschuldigen meer, vraag aandacht door in
een gesprek aan het woord te blijven, reageer met een nieuwe reactie die begint met het
woord “jij”. Iemand is niet akkoord met wat jij zegt; ga niet in de verdediging maar reageer met:
“je wordt boos geloof ik, je vindt dat ik zo niet hoor te denken.” De afkeuring is van hem
niet van jou.
Bedanken maakt een einde aan het zoeken van waardering. Negeer mensen die je proberen te manipuleren. Praat tegen jezelf wanneer je op afkeuring stuit :”Dat is haar zaak, ik
had kunnen verwachten dat ze zo zou reageren. Het heeft niks met mezelf te maken. Zo
voorkom je dat je gekwetst wordt. Accepteer dat anderen anders zijn, je hoeft niemand te
veranderen, zorg echter goed voor jezelf. Ga aan de slag, het vereist heel wat oefening
maar het is een vrijkaartje voor een leven van persoonlijke vrijheid.
Kijk voor jezelf eens hoe de wereld in elkaar zit, om het kort en bondig te zeggen, je kunt
het
nooit
iedereen
naar
de
zin
maken
en
dat
hoeft
niet.
Wees jezelf, blijf jezelf en leef jouw leven.
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Dicht bij het einde, terug naar het begin. Irvin D Yalom
Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven
dat je leidt. Wees goed voor jezelf en voor anderen. Dat zijn drie levenslessen die Irvin Yalom
leerde in zijn lange loopbaan als psychiater en als schrijver. In zijn memoires kijkt hij terug op zijn
eigen bewogen leven. Als jongen in een joods-Russisch gezin dat kort na de Eerste Wereldoorlog
naar Amerika is geëmigreerd, is het lezen van boeken voor de jonge Irvin de enige manier om te
ontsnappen aan het 'geestelijke getto' waarin hij opgroeit. In de literatuur vindt hij een schuilplaats, een alternatieve werkelijkheid, een bron van inspiratie en wijsheid. Het schrijven van
romans zou voor hem het hoogste blijven wat je als mens kunt bereiken - al koos hij uiteindelijk
voor een loopbaan als psychiater. Zijn leven lang bleef Yalom gefascineerd door de verhalen die
zijn patiënten hem toevertrouwden. Het zijn deze verhalen die hem als wetenschapper inspireerden, en die de basis zouden vormden voor zijn boeken - die niet alleen voor hemzelf, maar
ook voor lezers over de hele wereld een schuilplaats werden. Dicht bij het einde, terug naar het
begin is het persoonlijkste boek dat de bestsellerauteur, van onder andere Nietzsches tranen (31ste druk), De Schopenhauer-kuur (17de druk) en Het raadsel Spinoza (17de druk), tot nu
toe schreef. Het maakt de cirkel van zijn leven rond

Longkruid
is een van de oudste geneeskrachtige kruiden en veelgebruikt in de volksgeneeskunde bij aandoeningen van de luchtwegen en griepverschijnselen.
Longkruid is een vrij kleine plant die vroeg in het voorjaar bloeit. De bladeren
zijn behaard en gevlekt. De bloemetjes zijn roze, en als de bijen op bezoek zijn
geweest worden ze blauw.
Longkruid bevat veel interessante stoffen: slijmstoffen, looistoffen en mineralen, zoals kalium, ijzer en kiezelzuur. Dit laatste mineraal, kiezelzuur, wordt ook
silicium genoemd. Brandnetel, smeerwortel en heermoes zijn ook siliciumkruiden.
Silicium is in ons lichaam te vinden in weefsels als botten, bindweefsel, pezen
en kraakbeen. Het bevindt zich ook in de zachte organen, zoals de lever, nieren en longen. Silicium zet de weefsels in hun kracht. Een andere eigenschap van silicium is dat het overtollige mineralen verwijdert, zoals het aluminiumgehalte, een boosdoener bij ouderdomsklachten.

Rozenbottel
De Rozenbottel is een vlezige vrucht van een roos. Die al jaren
wordt gebruikt voor diverse medicale toepassingen. Rozenbottel zit
boordevol vitamine C dit geeft een aansterkende en opwekkende
werking in het lichaam.
Rozenbottel wordt vaak gebruikt bij mensen die vermoeid zijn, een
voorjaarsdip hebben, moeten herstellen na een operatie, of een
zware ziekte, ouderdomsverschijnselen willen voorkomen, anemie
hebben of bloedend tandvlees. Rozenbottel geeft je dus niet alleen
een opwekkend en aansterkend gevoel en helpt niet alleen tegen
griep en andere virussen, maar wordt ook vaak voorgeschreven bij mensen die te maken hebben met artrose of artritis.
Daar komt nog bij dat de vrucht over het algemeen vele gezonde voedingsstoffen bevat, waardoor de vrucht
ook gezond is om te eten voor mensen die geen echte lichamelijke klachten hebben. Of je nu gezond bent of
niet: rozenbottel is gezond voor je en heeft voor iedereen een geneeskrachtige werking op het lichaam.

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.

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE

