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Disclaimer

 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter één keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de holistische geneeskunde en ervaringen van de auteur en naar beste
weten opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit boek. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit document.
Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je voeding en leefstijl
gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com
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Gezien alles wat je op een dag doet, is het normaal om je uitgeput en overweldigd te
voelen, toch?

Maar, hoe meer we doen, hoe meer we kunnen doen als we gezond zijn.

Uitputting, gejaagd, wattig gevoel in het hoofd of angst komen wanneer er een
onbalans is. 

Dit werkboek geeft je eenvoudige veranderingen met GROTE resultaten.

Als een drukke, ondernemende vrouw en mama, weet ik dat je het geweldige
vermogen hebt om je te concentreren en veel gedaan te krijgen ...maar

…. als je schema vol zit, moet je wat bochten afsnijden en die bochten leiden
vaak tot  een verslechtering van je gezondheid.

Je stopt met het zorgen voor jezelf. 

Het gebeurt zo onschuldig dat je het niet eens doorhebt.

Het is mijn bedoeling dat wanneer je deze zeer gemakkelijke nieuwe gewoontes
probeert, je geïnspireerd zult worden om jezelf als prioriteit te maken samen met je

business en / of gezin. 

HI! 
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OCHTEND 20

 
We gaan beginnen met het eten van een ontbijt 20 minuten na het opstaan.

Ik kan je de ochtend 20 Smoothie (O20) aanbevelen als ontbijt. 

Deze gewoonte alleen al zal voor mentale helderheid en rust in het lichaam zorgen.

Een groot deel van de reden waarom we een mistig brein, angst of prikkelbaarheid
voelen, is te wijten aan onevenwichtigheden in bloedglucosewaarden in de ochtend
en de invloed hiervan op de hersenen.

Als we ons 's ochtends haasten en ons vasten niet verbreken, gaat ons lichaam in de
stress stand, het hormoon die verantwoordelijk is voor stress zal extra stress
hormoon produceren en die heeft direct verband met angst, prikkelbaarheid,
vermoeidheid en hersenmist. We willen dit voorkomen EN het tegenovergestelde
effect juist creëren zoals rust, helderheid en energie.

Dit versnelt ook je metabolisme voor gewichtsverlies.
Geniet elke ochtend binnen 20 minuten van een smoothie of andere ontbijtoptie
zodra je opstaat. 
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Voeg alle ingrediënten toe aan de blender
Goed mengen
Drink langzaam en geniet van elk slok

BEREIDING:

1.
2.
3.

 250 ml kokoswater
 125 gr ananas
geschild en in stukken
100 gr komkommer
met schil 
15 cm bleekselderij 
5 takjes verse
koriander 
½ tl geraspte gember
½ tl vanillepoeder  /
extract

Eiwitpoeder: 3
eetlepels
collageenhydrolysaat

INGREDIËNTEN:

Extra optie:

 

Voor 1 persoon

 
O  2 0  S M O O T H I E
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 ONTBIJTMENU OPTIES

Als je geen smoothie-persoon bent of je zou het willen afwisselen met andere
ontbijtopties, hieronder zijn enkele suggesties. Ook in het weekmenu vindt je
verschillende recepten. Graag deel ik veel verschillende opties met je omdat je dan
wat keus hebt. En eerlijk is eerlijk, als je keus hebt dan is het vaak makkelijker vol te
houden. Of, als je nog honger hebt na de smoothie kun je een van deze toevoegen;

- Ontbijtgranen met veel eiwitten en vezels, zoals haver en boekweit.
- Havermout met fruit, amandelmelk + LSA (Lijnzaad, zonnebloempitten, amandelen) +
eiwitpoeder (collageen)
- Muesli (fruitvrij, suikervrij), naturel biologische yoghurt + aardbeien + kokosmelk
- Ei omelet of roerei met groenten zoals spinazie, prei, broccoli, tomaten of bieslook
- Wentelteefjes van glutenvrij brood + biologische eieren
- Eiwitsmoothie - gebruik eiwitpoeder van goede kwaliteit, plus bessen +
amandelmelk, optioneel: bijv tahini + banaan
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 “IK KAN BINNEN 20 MIN NIET ETEN”
Als je 's ochtends niet meteen kunt eten omdat je geen eetlust hebt of als
je eerst traint, eet dan een kleine snack binnen 20 minuten na het ontwaken,
gevolgd door de smoothie later op de ochtend. 

Een kleine snack, zoals noten - ongeveer 7-10 amandelen, cashewnoten, walnoten etc
om het vasten alvast te doorbreken.

Het heeft de voorkeur dat je de dag begint met de ochtend 20-smoothie of een
andere ontbijt optie uit het weekmenu, dus werk hiernaar toe.
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JE DAG GOED BEËINDIGEN
Langzame koolhydraten zijn belangrijk om de bijnieren te herstellen en te kalmeren
om onze stressreactie te verminderen. 
Voeg bij het avondeten langzame koolhydraten toen. Deze zijn al grotendeels
toegevoegd aan de recepten in het weekmenu. Ik schrijf het hier omdat ik je er attent
op wil maken. Sommige mensen willen het weekmenu niet volgen en daarom is het
belangrijk om dit te weten. 

Je bijnieren hebben koolhydraten nodig om af te vallen (in combinatie met eiwit), dan
pas stuurt het een signaal naar je hersenen dat het in de nacht veilig is om je
lichaamsvet te verbranden en wordt je energiek wakker.

Kortom, je zult niet afvallen zonder langzame koolhydraten als je bijnieren vermoeid
of uitgeput zijn. 

(Ik kom hier later op terug: Total body reset video dag 3)

TIP: Voeg langzame koolhydraten toe bij het avondeten (samen met eiwitten) ¼ - ½
kopje bij het avondeten: Pompoen, zoete aardappel, bonen (zoals bruine bonen),
kikkererwten, linzen of bruine rijst.
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 ETEN, STEMMING EN ENERGIE
 

Eet 3 maaltijden per dag

Laat niet langer dan 4 uur tussen de maaltijden zitten, want het is van cruciaal belang
om energie te behouden voor een stabiel en evenwichtig humeur, en stress te
voorkomen.

Eet elke dag 3 hoofdmaaltijden (evt een kleine snack tussendoor als je echt trek hebt)

(Ik kom hierop terug: Total body reset video Dag 4)

TIP: Snack zoals wat fruit, noten, boekweitwafel met hummus of amandelpasta;
natuurlijke yoghurt, groene smoothie/sap.

Vermijd of verminder cafeïne
Cafeïne: Beperk, verminderd of vermijd, in het bijzonder op een lege maag.
Cafeïne geeft je niet echt "energie". Wat het echt doet, is je  vermoeidheid maskeren
en stimuleert het stresshormonen. 

(Ik kom hierop terug: Total Body Reset video dag 2)

TIP: Neem een ontbijt voordat je een kopje koffie neemt. Verminder gedurende de
dag het aantal koffie of cafeïnedranken en vervang deze door kruidenthee,
mineraalwater met citroensap.

Koffie alternatieven:
- Paardenbloemthee 
- Kruidenthee - pepermunt, gember & citroen, rozenbottel
- Citroensap in water
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 SLAAP IS DE MAGISCHE PIL
Wist je dit: 
's Avonds laat opblijven om te werken is contraproductief omdat slaapverlies
(ondanks de extra uren werken) leidt tot 11 dagen productiviteitsverlies per jaar, per
arbeider.
Harvard medisch professor, Ronald C. Kessler: mensen gaan nog steeds naar hun
werk, maar ze presteren minder omdat ze moe zijn.

Door te weinig slaap (6 uur per nacht) heb je 23% meer kans op overgewicht!
Een goede nachtrust kan je gewicht namelijk reguleren.
Slaap is de beste vorm van rust en is de ‘magische pil’ voor het herstellen van onze
hormonen en lichaam.

Ga elke avond bijvoorbeeld  om 22.00 uur naar bed. Het is belangrijk dat je in elke
geval tussen de 7,5-9 uur slaapt per nacht. Ritme en routine is hierin belangrijk. 

Als je dat niet doet, verwacht dan niet dat je verfrist en energiek wakker wordt de
volgende dag.

Dit vereist enige discipline om te beginnen, maar het is de moeite waard.
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O 20 3 maaltĳden per dag

Eet langzame 
koolhydraten
bĳ het diner 

(1/4 - 1/2 kopje)

Geen koffie 
op de 

lege maag

Ga om 22.00 naar bed, 
zorg voor 8 uren slaap

Nieuwe gewoontes voor deze week
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Houd je slaapkamer donker, stil en koel (als we het te warm hebben, kunnen we
niet slapen)
Zet je elektronische apparaten 30 minuten voor het slapengaan uit.
Laad je telefoon niet op naast je bed. Nog beter: verplaats alle apparaten
helemaal uit je slaapkamer. Zet in elk geval je WIFI uit. 
Geen cafeïne na 14.00 uur.
Onthoud dat je bed alleen bedoeld is om te slapen en te vrijen - geen werk!
Neem een   warm bad met Magnesium vlokken voor het slapengaan om je geest en
lichaam te kalmeren.
Als hypoglykemie (lage bloedglucose) een probleem voor je is, neem dan een
kleine snack 30 minuten voor het slapengaan (7-10 amandelen of cashewnoten)
om te voorkomen dat je suikerspiegel die 's nachts naar beneden gaat een
onderbroken slaap veroorzaakt. 
Pyjama's, nachthemden en zelfs speciale T-shirts zorgen voor een slaapvriendelijk
gevoel aan je lichaam. 
Doe wat lichte strek oefeningen, diepe ademhaling, yoga of meditatie om te
helpen je lichaam en je geest tot rust te brengen. 
Als je in bed leest, gebruik dan een echt boek of een e-reader die geen blauw licht
uitstralen. En zorg ervoor dat het niet werkgerelateerd is: romans, poëzie, filosofie,
alles behalve werk.
Breng jezelf in slaapstand door wat kamille,- of lavendelthee of water te drinken.
Schrijf voor het slapengaan op waar je dankbaar voor bent. Het is een geweldige
manier om je zegeningen de slotscène van de dag te maken.
Kruidengeneesmiddelen om de slaapkwaliteit te verbeteren: Valeriaan of 
 Passiebloem.

SLAAPPROBLEMEN
SUGGESTIES OM DE SLAAPKWALITEIT TE VERBETEREN
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VOEDINGSGROEPEN
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VOEDING
 

NUMMER 1 

Houd het simpel en koop vers voedsel dat geen verwerking heeft ondergaan (wat
betekent dat het niet verpakt is in plastic, blik etc.)

Hoe verder je voedsel verwijderd is van zijn oorspronkelijke vorm (verwerkt,
geraffineerd, toegevoegde ingrediënten) hoe minder voedingsstoffen het bevat om te
worden verteerd en dat zal je lichaam uiteindelijk uitputten. Je vitamine en mineralen
reserves raken op. 
 
Zorg in elk geval dat 80% van je eten  uit volwaardige voeding bestaat. Onze recepten
bestaan hieruit. 
Dit betekent dat elke maaltijd en snack die je maakt, moet bestaan uit verse,
volwaardige producten van natuurlijke ingrediënten.

1) VERS, PUUR VOEDSEL, is in wezen hetzelfde als hoe ze werden gekweekt. bijv.
appel, komkommer, rauwe amandelen etc.
2) VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN zijn gewijzigd in hun oorspronkelijke staat: hun
voedingstoestand is veranderd. bijv. pasta etc
3) GERAFFINEERD VOEDSEL is waar voeding wordt ontdaan van zijn voedingsstoffen,
wat overblijft bevat dan veel minder voedingswaarde. Bijvoorbeeld witte rijst, wit
brood, witte pasta - alle producten van witte bloem.
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LANGZAME KOOLHYDRATEN
 

Goede bronnen van koolhydraten brengen de suikerniveaus in evenwicht, verlichten
hunkeren en kan de stofwisseling herstellen om energie te produceren. 

Koolhydraten moeten worden opgenomen in: elke maaltijd. 

Ga niet koolhydraatvrij eten.  Je bijnieren hebben juist nu koolhydraten nodig om te
herstellen. Eet je geen langzame koolhydraten dan vertraagt     dit het genezen en zorgt
dit voor meer stress in de bijnieren.

VRUCHTEN: Eet dagelijks gezond en kleurrijk fruit (bessen, granaatappel, appels,
peren en citrusvruchten etc)
GROENTEN: Dagelijkse inname van 400-500 gram groenten voor vezels en heilzame
voedingsstoffen.
Eet indien mogelijk biologisch, inclusief; kruisbloemige groenten (broccoli, kool,
bloemkool, boerenkool en bijv broccoli kiemen) omdat ze helpen je lichaam te
ontgiften. 
Eet andere groenten vanwege hun voedingsstoffen en vezels (snijbiet, spinazie,
selderij, pompoen, courgette en komkommer).
Probeer dagelijks iets van de uienfamilie  te eten (uien, prei, snijbiet, knoflook,
bieslook) deze zorgen ook voor een ontgifting van de lever. 
Overweeg om biologische groenten te persen om je inname van voedingsstoffen te
verbeteren.
Je kunt dan denken aan: selderij, appel, wortel, boerenkool, broccoli, spinazie, bieten,
met wat citroen of limoen en wat eiwitpoeder.

Beperk aardappelen, zetmeel, rijst, pasta en brood ( tenzij je aan het trainen bent
voor een marathon etc).

Eet bonen voor zijn oplosbare vezels en om ontsteking van de dikke darm te
beperken.

Als je brood wilt eten: gebruik dan brood met minimaal 3-5 g eiwitten en vezels per
sneetje. Zoek maar eens op gekiemde graan- en zaadbroden. Zuurdesembrood is
ook een goed alternatief. 

Gebruik een ontbijtgranen met minimaal 8 g vezels en 4-10 g eiwit per beker (haver
of boekweit bijvoorbeeld)
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EIWIT
 

Elke maaltijd en snack moet eiwitten, langzame koolhydraten en gezonde vetten
bevatten. Het eiwit bevat aminozuren die helpen om de suikerniveaus in evenwicht te
houden, energie behouden, spieren opbouwen en weefsels te genezen.

Hoeveelheid:
Eiwit moet de grootte en dikte van je handpalm hebben bij elke maaltijd. 

De ‘algemene’ richtlijnen zijn:
Iedereen heeft minimaal 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig.

Let op: dit zijn de minimale vereisten

MINIMALE DAGELIJKSE EIWITVEREISTEN
Voor normale personen: 0,8 g/kg
Aërobe training die matig tot krachtig is: 1,2 gram per kg lichaamsgewicht.
Als gewichtheffen voor bodyshaping of spiergroei: 1,4-1,6 gram per kg.

OPMERKING: Als dit betekent dat je de eiwitporties in de recepten moet aanpassen,
doe dat dan.

De porties eiwitten in de recepten zijn afgestemd op een normaal persoon. 
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Rood vlees, kies scharrelvlees, grasgevoerd rund of lam.
Gebruik biologisch vlees of scharrelvlees en gevogelte (kip en kalkoen) indien
mogelijk.
Gebruik scharreleieren voor eiwitten.
Vermijd vleeswaren met natriumnitraat of nitrieten. 
Nitraatvrije kalkoen is een goede eiwitbron.
Gebruik walnoten als eiwitbron voor een snack en voor de omega-3 vetten.
Gebruik gemengde noten en zaden (pompoenpitten, zonnebloempitten).
Overweeg notenpastas (amandel, cashew, macadamia) die je toevoegt aan
ontbijtgranen, brood, crackers, appels en selderij bijvoorbeeld. 
Voor melkvervangers kun je rijst-, amandel- of havermelk gebruiken.
Bonen en granen als bron van eiwitten en vezels (gierst, quinoa, linzen en andere
bonen)
Minimaliseer grote vissen zoals tonijn en zwaardvis vanwege mogelijke kwik.
Vermijd gekweekte zalm vanwege plastics en toxische stoffen. Kies dan voor wilde
zalm. Rivierforel is meestal ok. Sardientjes zijn ook een goed alternatief. 

EIWIT BRONNEN
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Gebruik kokosolie of olijfolie (extra vierge is het beste) om te koken.
Maak je eigen saladedressing met 2 delen lijnzaadolie, 4 delen extra vierge
olijfolie, rode wijn of balsamicoazijn en geroosterde sesam voor de smaak.
Gebruik bronnen van omega-3-vetten, waaronder lijnzaad en olie (lijnzaadolie
niet verhitten), sardines, wilde oceaanzalm en walnoten of andere rauwe noten.
Je kunt ook een dagelijkse aanvulling van 1-4 gram EPA/DHA-rijke visoliën (capsule
of vloeistof) gebruiken die gezuiverd is van kwik, pesticiden, enz.
Eet geen gefrituurd en gepaneerd gefrituurd voedsel.
Vermijd alle gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën en transvetten door etiketten te
lezen (“gedeeltelijk gehydrogeneerde olie”).

GEZONDE VETTEN
 

Ons lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid vet nodig om te kunnen functioneren.
Wist je dat 60% van je hersenen uit vet bestaat? 

En dat er meer vet dan eiwit in moedermelk zit?

Als je een vetarm dieet volgt, zal je lichaam het moeilijk hebben om de vetoplosbare
vitamines zoals A, D, E en K te verteren, die kunnen uiteindelijk tot een tekort leiden.
Deze vitamines spelen een belangrijke rol bij de hormoonhuishouding en energie
productie. Vet is zelfs nodig voor de vervaardiging van onze meest belangrijke
geslachtshormonen - progesteron, oestrogeen en testosteron.

Vetten helpen ons een vol gevoel te krijgen en voorkomen overeten door de afgifte
van vet te stimuleren waardoor leptine wordt aangemaakt, het hormoon dat de
hersenen vertelt dat we vol zitten.

Bovendien veroorzaakt het eten van goede vetten, vet voor brandstofmechanismen
in het lichaam, d.w.z. vet eten betekent vet verbranden.

VET BRONNEN
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https://nl.narcissushub.com/krijg-jij-dagelijks-voldoende-omega-3-binnen/

