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Het overnemen van tekst uit deze uitgave mag alleen met bronvermelding.

De stress-epidemie
Heb jij ook het idee dat mensen tegenwoordig veel meer last hebben van
stress? Dat is ook zo! (Te veel) stress is een ware epidemie. De Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) noemt het zelfs 'de gezondheidsepidemie van
de 21-ste eeuw' en waarschuwt voor de schadelijke effecten ervan.

De reguliere geneeskunde beschrijft maar liefst 84.000 ziektes en
aandoeningen. Bij de ontwikkeling van een zeer groot deel (ca. 90%) hiervan
speelt stress op zijn minst een rol. Reden genoeg dus om je stress in de hand
te houden! Maar hoe doe je dat?

Jij hebt een begin gemaakt door bij Vrijer Leven aan de slag te gaan met
body stress release, stress counseling of wingwave. Er zijn uiteraard veel
meer dingen die je kunt doen om je stressniveau te verminderen. Maar eerst
is het belangrijk dat je snapt hoe stress en de (pijn)klachten die het
veroorzaakt werken. Wist je bijvoorbeeld dat pijn niet in je lichaam zit, maar
in je hersenen? Of dat stevig sporten stressvol kan zijn voor je lichaam?

Met dit boekje wil ik je zicht geven op wat je zelf kunt doen om minder stress
te hebben. Heb je vragen? Stel ze gerust!

Stress als overlevingsmechanisme
Stress is een natuurlijke en automatische reactie van het lichaam op ‘gevaar’.
Het vindt zijn oorsprong in de omstandigheden waarin we in de oertijd
moesten leven. Toen onze voorouders nog bedreigd werden door wilde dieren
en vijandige stammen. In die tijd moest je altijd klaar zijn om te vechten of te
vluchten.

Ook bezat ieder mens toen de kennis en vaardigheden die je nodig had om
te overleven. Gaandeweg is het leven veel ingewikkelder en prikkelrijker
geworden en tegenwoordig zijn we allemaal ‘specialist’: we weten veel meer
niet dan wel en dat geeft stress. Denk alleen maar aan hoe de meesten van
ons zich geen raad weten als de computer, je smartphone of de verwarming
het niet meer doet.

Sinds de oertijd heeft ons stresssysteem zich nauwelijks ontwikkeld. Hierdoor
zijn we niet berekend op de vele prikkels die we dagelijks te verwerken
krijgen. Nare beelden en berichten, maar ook bijvoorbeeld de
meldingsgeluidjes van computer of telefoon leiden tot een automatische
stressreactie in ons lichaam. Vaak zijn we ons daar niet eens van bewust,
omdat stress onze natuurlijke staat van zijn is geworden.

Wat stress met je doet
Stress ontstaat dus in je hersenen. Je zintuigen nemen iets waar en je brein
concludeert: er is gevaar! Vervolgens reageert je lichaam met een
kettingreactie: er komt adrenaline vrij, een stof die ervoor zorgt dat je hele
lichaam zich kan focussen op overleven. Je bloed wordt sneller rondgepompt
zodat je spieren glucose krijgen om zich te kunnen spannen. Je hartslag gaat
omhoog. Je ademhaling versnelt. Even voel je geen kou, geen hitte, geen
honger of pijn. Je bent klaar om te vechten of te vluchten.

Als de stress langer aanhoudt gaan je bijnieren cortisol aanmaken. Dit
stresshormoon zorgt ervoor dat we onder uitdagende omstandigheden langer
kunnen volhouden. Duurt de stress te lang, dan kunnen onze bijnieren
uitgeput raken: ze kunnen de vraag van het lichaam om cortisol niet meer
aan. Hierdoor raakt onze hormoonhuishouding verstoord. Je gaat slechter
slapen. Komt aan. Voelt je niet moe, maar doodmoe. Een duidelijk signaal
van je lichaam dat je beter voor jezelf moet zorgen.

Als je last hebt van bijnieruitputting is het belangrijk dat je gezond en
regelmatig eet, meer rust neemt, voorzichtig bent met koffie en alcohol,
voldoende beweegt en ervoor zorgt dat je minder stress ervaart.

Wat stress met je doet

Een ander effect van te hevige en/of te lang aanhoudende stress is een
verhoogde spierspanning. Die strakke spieren kunnen op den duur op je
zenuwbanen drukken en daarmee de werking van je zenuwstelsel
ontregelen. Doordat je hersenen niet meer kunnen registreren waar er in je
lichaam iets niet helemaal goed zit, werkt het zelfherstellend vermogen
van het lichaam onvoldoende. Hierdoor ontwikkel je vaak op den duur
klachten. Je krijgt pijn of ervaart andere neurologisch effecten, zoals
tintelingen, jeuk, een doof of stijf gevoel, krampen of steken. Dit is bij
uitstek waar de handmatige techniek body stress release op werkt.

Te veel stress onderdrukt je immuunsysteem. Je weerstand neemt af, zodat
je sneller ziek wordt. Je bloedsomloop gaat moeizamer doordat de
samentrekkende kracht van de spiertjes in je vaatwanden die zorgen voor
het rondpompen van je bloed afneemt. Hierdoor krijgen je lichaamscellen
minder zuurstof en voedingsstoffen en hopen afvalstoffen zich op in je
lichaam. Dit werkt vermoeidheid en ontstekingsprocessen (zoals
bijvoorbeeld bij artrose) in de hand.

Wat stress met je doet

Stress heeft niet alleen lichamelijke, maar ook mentale effecten. De volgende
klachten hebben vaak te maken met stress:

- Vergeetachtig zijn
- Chaotisch zijn
- Niet meer helder kunnen nadenken
- Impulsief reageren
- Je niet kunnen concentreren
- Een kort lontje hebben
- Moeilijk kunnen ontspannen
- Slaapproblemen
- Je somber voelen
- Te veel eten, drinken, roken (om je negatieve gevoelens te verdoven)

Depressiviteit en burn-out zijn in wezen de overtreffende trap van stress. Je
lichaam en geest trekken aan de noodrem: zo wil en kan ik niet meer verder.
Er moet iets veranderen!

Pijn zit tussen je oren
Spieren zijn de nummer 1 veroorzaker van pijn. Ze beschermen onderliggende
weefsels als botten, bindweefsel en organen. Als je hersenen in een bepaald
gebied in het lichaam dreiging signaleren dan spannen de spieren daar zich
aan en geven de zenuwbanen op die plek pijnprikkels af. Die dreiging kan
zowel van buiten komen (je maakt bijvoorbeeld een val) als van binnen
(negatieve gedachten/angst). De angst voor pijn alleen al is voldoende om
pijn of zelfs een ontstekingsreactie te triggeren!

Ergens pijn hebben is dus lang niet altijd een teken dat er op die plek iets
beschadigd is. Meestal is het een waarschuwingssignaal om schade te
voorkomen.

Het pijncentrum in onze hersenen bevat een kaart ('somato-sensorische kaart')
van ons lichaam. Deze kaart fungeert als een soort archiefkast. Alle kwetsuren
die jouw lichaam ooit heeft gehad staan erop. Het maakt dat de plekken waar
jij ooit kwetsuren hebt gehad bij 'bedreiging' sneller pijnprikkels afgeven. Als
jij die pijn niet meer voelt of negeert, passen je hersenen een trucje toe: ze
breiden het gebied waar jij last van hebt gewoon uit. Meestal naar een plek
lager in je zenuwstelsel.

Pijn zit tussen je oren

Zo krijg je vaak als je rug erg gespannen is op den duur klachten op heup, bil
of in de benen. En kun je als je nek of schouders flink vastzitten klachten in je
armen ontwikkelen.

Bij chronische pijn (pijn die langer dan 6 maanden duurt) blijft het
alarmsysteem in je centrale zenuwstelsel aanstaan, ook al is er allang geen
weefselschade meer. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De communicatie
binnen je zenuwstelsel kan verstoord zijn, doordat gespannen spieren op je
zenuwbanen drukken. Dit kun je verhelpen met body stress release. Maar het
kan ook dat je pijn vermijdt door minder te bewegen. De conditie van je
spieren neemt dan af en dat zorgt er juist voor dat je nog sneller pijn krijgt.
Blijf dus altijd in beweging!

Soms zitten angsten, trauma's of negatieve gedachten het herstel in de weg.
Nare ervaringen kunnen leiden tot een verhoogde alertheid op bedreigingen en
zo pijn genereren. In dat geval kan de stressreductietechniek wingwave helpen
om het alarmsysteem uit te schakelen.

Minder stress of meer veerkracht

Als je je stressniveau wilt verlagen heb je twee opties:

- de hoeveelheid stress verminderen, of
- je veerkracht vergroten

In het eerste geval zul je moeten kijken naar de oorzaak van je stress. Heb jij
te veel op je bord? Worstel je met een moeizame balans tussen werk en
privé? Past je baan wel bij jou? Dit zijn hele concrete zaken, waar je iets aan
kunt veranderen. Een paar sessies stress counseling kunnen je helpen om
beslissingen te nemen die weer lucht geven.

Maar stress wordt niet altijd veroorzaakt door een te vol of niet passend
bord. Veel stress is 'subjectief': het heeft weinig te maken met feitelijkheden,
maar vooral met jouw eigen - subjectieve - overtuigingen. Negatieve
gedachten als 'ik ben niet goed genoeg', 'ik kan het niet', 'ik hoor er niet bij'
of 'ik word niet gezien' confronteren je met de oerangst waar uiteindelijk
ieder mens last van heeft: de angst dat anderen jou afwijzen. Die angst
maakt dat jij continu op je tenen loopt, opdat je maar okee bevonden wordt.

Minder stress
Een meer dan gemiddelde stressgevoeligheid of een negatief zelfbeeld hebben
vaak te maken met ervaringen in je vroegste jeugd.

Als baby en peuter ben je voor je eerste levensbehoeften (eten, drinken, een dak
boven je hoofd, emotionele veiligheid) volledig afhankelijk van je ouders. Daarom
is afstemming en contact met hen voor jou van levensbelang. Een ouder, vooral
een moeder, die in fysieke en/of emotionele zin niet beschikbaar is of zelf veel
stress heeft, kan bij een kind leiden tot gevoelens van onveiligheid. Hierdoor
ontwikkelt een kind vaak een grotere stressgevoeligheid met alle gevolgen van
dien.

Hoe goed onze ouders het vaak ook bedoelen, er gaat bijna altijd iets 'mis' in de
opvoeding en zorg. Wie bijvoorbeeld zelf moeite heeft met emoties, zal dit
doorgeven aan zijn kind(eren). Allereerst doordat zij niet leren hoe ze op een
positieve manier met emoties kunnen omgaan, en daarnaast vaak door het
afwijzen van 'lastige' emoties als boosheid, angst, verdriet. Wie wil dat zijn
kinderen het later beter doen dan hij/zij zelf en daarom de nadruk legt op
prestaties kan een kind een diepgeworteld gevoel geven niet goed genoeg te zijn.

Minder stress
Als je gevoelens niet geaccepteerd worden, leer je ze niet langer te delen of zelfs te
onderdrukken met alle gevolgen van dien. Want juist emoties die je niet uit, leiden tot
stress en de opbouw van spanning in het lichaam.

Vaak weet je wel dat je jezelf ondermijnt met negatieve gedachten. Misschien heb je
hieraan gewerkt met een psycholoog. Bewustwording is een goed begin. Maar je
gedrag veranderen is moeilijk. Je kunt ermee oefenen door te experimenteren met
dingen anders doen. Kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurt als jij eens niet de steken
die een ander laat vallen oplost. Of als je 'zomaar' een feestje of vergadering afzegt.

Lukt het je niet alleen? Dan kun je kijken of de stressreductietechniek wingwave iets
voor jou is. Met wingwave ga je heel gericht op zoek naar jouw negatieve
overtuigingen, de emoties die daarbij komen kijken en de gebeurtenissen die eraan ten
grondslag liggen. Bij wingwave worden net als bij de traumaverwerkingstechniek EMDR
de snelle oogbewegingen die je maakt in de REM-fase van je slaap nagebootst, zodat
je 'oude' emoties alsnog kunt verwerken. De herinnering aan nare gebeurtenissen blijft,
maar de emotionele lading neemt sterk af, zodat je negatieve overtuigingen afzwakken
en je hier niet meer steeds op getriggerd wordt.

Meer veerkracht

Hoe zit het met jouw veerkracht? Voel je je vitaal? Gelukkig? Zit je goed in je
vel? Naar mate je veerkrachtiger bent, kun je meer stress aan.

Misschien denk je dat veerkracht hem vooral zit in je energiek voelen door een
goede voeding en voldoende beweging? Zeker zijn dit belangrijke factoren.
Maar uit onderzoek blijkt dat andere zaken nog meer gewicht in de schaal
leggen. Het allerbelangrijkste voor jouw veerkracht is hoe zinvol je je eigen
leven vindt. Voor veel mensen hangt zingeving samen met de rollen die ze
vervullen: als werknemer of ondernemer, als geliefde, kind of ouder, als
maatschappelijk betrokken of religieus/ spiritueel gedreven mens. Hoe is dat bij
jou? Ben je nog blij met wat jij doet en waar jij bent?

Wij mensen zijn sociale wezens. Wij hebben het nodig om ons verbonden te
voelen met anderen. Of dit nu in een liefdesrelatie, familierelatie, op het werk
of met vrienden is. Word jij gekend? Weten anderen wat jou bezighoudt? Hoe
het met jou gaat? Eenzaamheid ondermijnt je gezondheid. Het maakt dat je
steeds minder deelt met anderen en de buitenwereld als steeds bedreigender
ervaart.

Meer veerkracht
Ga jij altijd uit van het positieve, of denk je snel: zie je wel, het heeft toch
geen zin. Laat maar, het loopt toch verkeerd af. Ik kan het toch niet.

Ken je het begrip 'selffulfilling prophecy'? Doordat ons denken ons handelen
bepaalt, krijg je vaak wat je verwacht te krijgen. Daarom lijkt het ook alsof
altijd dezelfde mensen 'geluk hebben'. Of zoals boeddhisten zeggen: er is
geen weg naar geluk, geluk ís de weg!

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd, dan gedaan. Maar het is goed om je
bewust te zijn van deze universele wet. Een positieve levenshouding draagt bij
aan een grotere veerkracht. Je kunt haar je deels eigen maken. Bijvoorbeeld
door elke dag bewust stil te staan bij wat er (wel) goed ging en dit al dan
niet op te schrijven in een dagboek.

Tenslotte nog iets wat belangrijker is dan gezond eten en bewegen:
voldoende rust nemen. Wat vroeger heel vanzelfsprekend was (denk
bijvoorbeeld aan de zondag als rustdag) is tegenwoordig een vergeten
waarde. Lichaam en geest kunnen alleen blijven presteren als er evenwicht is
tussen inspanning en ontspanning. Last van een volle agenda? Plan momenten
van rust! Niet alleen in het weekend of op vakantie, maar liefst elke dag.

Een gevoelige bedrading
Sommige mensen zijn meer dan gemiddeld stressgevoelig. Eigenlijk kun je
stellen dat gevoelig ook stressgevoelig is. In mijn praktijk zie ik dan ook relatief
veel mensen met wat ik noem een 'gevoelige bedrading' of 'prikkelgevoeligheid'.
Ze zijn gevoeliger voor zintuigelijke prikkels. Zien, voelen, horen vaak meer dan
anderen. Zijn sneller overprikkeld en bij sommigen komen emoties heel hard
binnen. Deze hogere of hooggevoeligheid gaat vaak gepaard met een
gevoeliger zenuwstelsel: niet alleen de geest, maar ook het lichaam is
gevoeliger en reageert nogal eens heftiger op bijvoorbeeld een ongeluk of
fysieke therapie.

Hooggevoeligheid is zowel een gave als een uitdaging. De uitdaging zit hem
vooral in het bewaken van je energiebalans en het nemen van voldoende tijd om
ook weer te ontprikkelen. Zelfacceptatie en 'nee' leren zeggen uit zelfbehoud is
belangrijk. Veel hooggevoeligen zijn erg gericht op de ander en vergeten
gemakkelijk hun eigen behoeften. Leren aarden en jezelf beschermen tegen te
veel meevoelen zijn essentieel om niet oververmoeid te raken en te veel
spanning op te bouwen in lichaam en geest.

Lief zijn voor je lijf
Spanning in je lichaam ontstaat niet alleen door mentale of emotionele stress.
Ook lichamelijke factoren spelen een rol. Zo kan een nare val of een aanrijding grote impact hebben op je lichaam. Ook een operatie is stressvol voor je
lichaam en leidt vaak tot een hogere spierspanning.

Ons lichaam is niet ontworpen om stil te zitten. Als je lange tijd in dezelfde
houding zit, stokt je bloedsomloop. Je spieren verzuren en dit zorgt op den
duur voor een stijf gevoel en/of pijn.

Ook een slechte houding verhoogt je spierspanning. Iedere houding die de
natuurlijke bochtjes van een ruggengraat in rechte staat verandert, irriteert
op den duur. Deze 6 houdingen kun je dan ook beter vermijden:

1. veel naar beneden kijken (bijvoorbeeld met je telefoon of i-pad)
2. onderuit zakken op de bank
3. in elkaar gedoken zitten
4. veel draaiende bewegingen maken met je romp/rug
5. bukken
6. op je buik liggen of slapen (je nek ligt dan in een rare kronkel)

Lief zijn voor je lijf

Wil je lief zijn voor je lijf? Hieronder vind je 9 tips:

1. Zorg ervoor dat je werkplek goed voor jou is ingesteld, ook thuis!
2. Neem micropauzes: loop ieder (half) uur even weg van je werkplek.
3. Lunch niet achter je bureau. Maak bij voorkeur een wandeling.
4. Maak je spieren af en toe los. Draai rondjes met je hoofd en je schouders.
schud je armen en benen los.
5. Buk niet, maar ga door je knieën.
6. Draag gewicht tegen je romp en kom omhoog vanuit je benen.
7. Zorg voor een goede matras en een kussen dat het holletje in je nek opvult.
8. Slaap op je rug of zij (evt. met een 'full body pillow'), niet op je buik.
9. Probeer elke dag minimaal een half uur te wandelen of te fietsen.

Het belang van een goede ademhaling
Je ademhaling is essentieel voor je beleving van stress. Van nature heeft elk
zoogdier een middenrifademhaling: je borst beweegt minimaal, je buik en
flanken des te meer. Onder invloed van stress kruipt onze ademhaling omhoog
en wordt zij oppervlakkiger. Bij een hoge ademhaling is er minder te voelen en
blijven we onbewust voor ons gevoel makkelijker overeind. Een groot nadeel is
dat een hoge ademhaling je stressgevoel uiteindelijk alleen maar vergroot.

Middenrifademhaling is best lastig als je vergeten bent hoe het werkt. Maar je
kunt het je eigen maken door elke dag een minuut of 5 a 10 bewust te
oefenen. Ga plat op je rug liggen en leg je handen op je buik. Probeer nu door
je neus naar je buik te ademen. Doe dit langzaam (ca. 4 seconden), houd even
vast en adem dan in 4 seconden weer uit door je neus. Wacht even en adem
weer 4 seconden in, etc. Probeer je natuurlijke ritme te vinden. Wanneer
vraagt je lichaam weer om een ademteug?

Yoga, pilates en meditatie helpen uiteraard ook om te onspannen. Niet in de
laatste plaats vanwege de aandacht voor je ademhaling. Wil je soepeler
worden? Probeer yoga. Wil je een sterkere buik en rug? Maak kennis met
pilates. Bewuster leven? Mediteer of volg een mindfulness training.

Sporten met beleid

Beweging of sport is altijd een goed idee. Niet alleen om je sterker en fitter te
voelen of er beter uit te zien, maar ook omdat het je bloedsomloop stimuleert.
Hierdoor krijgen je lichaamscellen meer zuurstof en voedingsstoffen en worden
afvalstoffen beter afgevoerd.

Naarmate je ouder wordt neemt je hoeveelheid spierweefsel en je botdichtheid af.
Wie minder spierweefsel heeft, ontwikkelt sneller pijnklachten. Je kunt dit
voorkomen door (kracht)training. Daarvoor is het niet altijd nodig om los te gaan
op apparaten in de sportschool. Wie bijvoorbeeld veel wandelt of wekelijks zwemt
of roeit ontwikkelt ook een sterker lichaam. Je kunt natuurlijk ook thuis 'core'versterkende oefeningen doen. Ik kan je desgewenst wat oefeningen toemailen.

Tegenwoordig lopen veel mensen hard. Een prima vorm van high impact sporten,
maar niet voor iedereen. Als je losse gewrichtsbanden hebt is het bijvoorbeeld
echt geen goed idee. Ook is het een nogal blessuregevoelige sport. Zeker als je
op een harde ondergrond rent moeten je spieren veel schokken opvangen. Als je
dan al wat hoog in je spierspanning zit, raken je spieren snel overbelast.

Sporten met beleid

Goede alternatieven voor hardlopen zijn 'brisk walking' (wandelen in een
hoog tempo) en trampoline springen. Bij trampoline springen is het wel van
belang dat je kiest voor een trampoline met elastieken (in plaats van
metalen) veren. Dit in verband met de schokabsorptie. Trampoline springen is
een zeer effectieve manier van sporten. Je traint er alle grote spiergroepen
mee. 20 minuten trampoline springen geeft dezelfde gezondheidsvoordelen
als een half uur hardlopen.

Kun je ook te veel sporten? Jazeker! Als je meer dan drie keer per week aan
krachttraining doet of lange afstanden hardloopt ligt overbelasting op de
loer. Ieder lichaam heeft na een flinke fysieke inspanning voldoende
hersteltijd nodig voor de volgende krachttoer. Bovendien kan je lichaam geen
onderscheid maken tussen opgebouwde spierspanning door stress en de
fysieke stress door spierspanning die je met sporten creëert. Ga je dus
sporten met veel stress (lees: hoge spierspanning) in je lijf, dan raken je
spieren veel sneller overbelast. Wil je graag meer sporten, maar sputtert je
lichaam tegen? Je zult merken dat als je je 'body stress' vermindert, je veel
prettiger sport.

Natuurlijke hulpjes

Soms kunnen lichaam en geest wel wat extra hulp gebruiken. Zeker als je
langere tijd bent blootgesteld aan stress. Voor supplementen geldt helaas wat
voor alle therapieën geldt: wat voor de één een openbaring is, doet de ander
helaas weinig. Het is dus een kwestie van proberen.

Magnesium
Het mineraal magnesium helpt om zowel lichaam als geest te ontspannen.
Stress zorgt ervoor dat je lichaam meer magnesium verbruikt. Vaak zet dit een
neergaande spiraal in werking: naar mate je lager in je magnesium zit, raak je
gestrester en verbruik je nog meer magnesium. Magnesium kun je zowel in
droge (tablet) als olievorm (opneembaar door de huid) gebruiken. Ook is er
magnesiumhoudend badzout.

Vitamine D
Veel mensen in Noord-Europa hebben - zeker in het najaar - een vitamine Dtekort. Dit kan niet alleen leiden tot een beperkte weerstand, vermoeidheid en
somberheid, maar ook tot spier- en gewrichtsproblemen. Vitamine D op
oliebasis wordt het beste opgenomen door het lichaam.

Natuurlijke hulpjes
Groenlipmossel
Groenlipmossel is een krachtige, natuurlijke ontstekingsremmer. Dit beestje
bevat naast een unieke combinatie van hoogwaardige Omega 3-vetzuren van
nature glucosamine en chondroitine. Een combinatie die vaak heel effectief is
bij bijvoorbeeld ontstekingspijn in gewrichten door artrose, slijmbeursontsteking
of reuma. Groenlipmossel is in verschillende vormen verkrijgbaar. Het meest
effectief (maar ook het duurst) is groenlipmossel op oliebasis.

LTO3
Wie prikkelgevoelig is, doet er goed aan hersenen en zenuwstelsel te
ondersteunen met Omega 3-vetzuren. Het uit Canada afkomstige supplement
LTO3 bevat een combinatie van Omega 3 met L-theanine (werkzame stof uit
groene thee) en Glidkruid. Deze combinatie zorgt ervoor dat het hoofd (en dus
ook het lichaam) wat rustiger en helderder wordt en de veerkracht toeneemt.

CBD- en THC-olie
In opkomst de laatste jaren is het gebruik van CBD- en THC-olie bij chronische
pijnklachten. CBD-olie bevat werkzame stoffen uit de hennepplant en is vrij
verkrijgbaar bij drogist en reformhuis.

Natuurlijke hulpjes
Het werkt als een pijnstiller en ontstekingsremmer en kan stress en angst
verminderen. Wietolie - olie met (een combinatie van CBD- en) THC - bevat de
werkzame stoffen uit wiet. Dus ook verdovende stoffen. Het heeft een nog
sterkere medicinale werking. De productie van wietolie is op dit moment
illegaal. Daarom is het (nog) niet vrij verkrijgbaar. Wel kan het online worden
gekocht. Bijvoorbeeld via Stichting Suver Nuver.

Overgang en supplementen
De overgang. De een fietst er fluitend doorheen, de ander wordt geplaagd
door een sterk verhoogd stressgevoel, emotionele instabiliteit en tal van fysieke
klachten. Gelukkig zijn er steeds meer goede ondersteunende supplementen.
Die supplementen bevatten vaak stoffen die hormonen nabootsen, zoals soja en
hop, maar ook magnesium, vitamine D3 en het stemmingsverbeterende St.
Janskruid. Met dit laatste middel moet je uitkijken: het kan de werking van
medicatie verstoren. Vraag daarom bij medicijngebruik je apotheker of huisarts
of dit kwaad kan. Een ander overgangssupplement is Maca, een poeder
afkomstig van een wortel die in het Andesgebergte groeit. Maca zorgt voor een
betere hormoonbalans en vermindert daardoor klachten.

Boek- en app-tips

'Nooit meer te druk' door Tony Crabbe - praktisch boek dat helpt bewuster te
kiezen waar je je tijd aan besteedt.

'Ja maar, wat als alles lukt?' door Berthold Gunster - boek dat helpt om
positiever te leren denken.

'Je kunt je leven helen' door Louise Hay - zelfhulpboek voor wie veel last
heeft van negatieve ervaringen en gedachten en graag gelukkiger wil leven.
Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar.

'Body Stress Release' door Edith Wiersma-Arts - uitgebreide uitleg van BSR.

'Pijn en het brein' door Annemarieke Fleming en Joke Vollebregt - uitleg van
en zelfhulp bij chronische pijnklachten.

'Hormoonbalans bij vrouwen' door Ralph Moorman en Barbara Havenith zelfhulpboek voor vrouwen met hormonale klachten.

Boek- en app-tips

Buddhify - Engelstalige app met geleide en ongeleide meditaties.

De Mindfulness-App - verkrijgbaar in het Nederlands, met geleide en stille
meditaties en een bodyscan-oefening.

Headspace - Engelstalige meditatie-app met tips over hoe te zitten en te
ademen.

Over Vrijer Leven, praktijk voor stress-, angst- en pijnreductie

Vrijer Leven is de praktijk van alternatief therapeut/
coach Jetske Hingst.

Bij Vrijer Leven kun je terecht voor:

Stress Counseling - gerichte coaching op stressreductie.
Wingwave Coaching - een techniek die snel helpt om angst en stressverhogende
gedachten te verminderen.
Body Stress Release (BSR) - een handmatige techniek om het lichaam aan te
zetten tot het loslaten van spanning, zodat het zelfhelend vermogen weer de
ruimte krijgt. BSR is vaak heel effectief bij lichamelijke klachten die veroorzaakt
worden door een te hoge spierspanning. een gevoel van gestrest zijn en burn-out.

Bij ernstige of hardnekkige stressgerelateerde klachten is een holistische
benadering (zowel coaching als lichamelijk ontstressen) vaak het meest effectief.
Weet je niet zo goed waar je beginnen moet? Vraag dan een gratis adviesgesprek
aan: info@vrijerleven.nu of 06 2490 1041.

ONTSPAN!
NIETS IS ONDER CONTROLE
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