
2
 



 
Voel je fit en energiek en krijg weer controle over jouw gezondheid 

 

 

  Ben je te moe om leuke dingen te 
doen? 

  Volgens mij kan het niet de bedoeling dat je zo moe 
bent en elke avond uitgeput op de bank ligt of dat 
het zelfs lijkt of je op standje overleven staat  

 

  En af en toe heb je ook nog eens buikpijn 
Je ontlastingspatroon is wisselend, soms kan je  
moeilijk en andere dagen moet je rennen naar het toilet 

 

  Je bent een jonge vrouw en maakt je zorgen  
over je gezondheid 

 

  Waarschijnlijk herken je dit 
 

  Omdat ik het niet langer meer kan aanzien dat je  
minder kan genieten van het leven dan je vrienden 
en weet dat er een oplossing voor is, geef ik je  
deze waardevolle tips. 
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Even voorstellen 

Tijdens mijn schooltijd deed ik niet vrijwillig mijn 
huiswerk maar op het moment dat ik ben gaan werken 
werd ik een echte studiebol en pluisde ik alles uit 
waar mijn interesse lag. Ik wil altijd tot 3 cijfers 
achter de komma weten hoe iets in elkaar zit en ik  
blijf ook net zo lang zoeken tot ik het gevonden heb.  

Die nieuwsgierigheid komt mij in mijn werk goed van  
pas want je lichaam zit mega knap in elkaar,  
alles heeft een functie en staat in verbinding met 
elkaar. Dus als je bij mij komt met eczeem dan  
moet je niet gek opkijken als ik vraag hoe je ontlasting 
eruit ziet. 

Eigenlijk zat ik toen ik jong was niet goed in mijn vel. 
Ik had enorme snaaibuien en was altijd enorm moe 
en lag daarom meestal al om half 10 in mijn bed. Aan 
sporten moest ik al helemaal niet denken. 

Niet normaal toch? Als je jong bent hoor je te bruisen 
van energie. 
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Tegenwoordig weet ik wat de oorzaak was. 
En omdat ik het toen best fijn had gevonden als 
iemand mij had geholpen bij mijn zoektocht.  
Heb ik besloten om jou te helpen om je weer  
fit en energiek te voelen. 
 
Daarom deel ik deze waardevolle tips met jou.  

   

 

         
 
 

  Eet minder (liefst helemaal geen) suiker 
 

  Het is een inkoppertje maar als ik je zeg dat  
insuline een hormoon is dan snap je dat dit één  
van de sleutels is om je hormonen op orde te  
krijgen. Je alvleesklier gaat namelijk insuline  
aanmaken op het moment dat je iets zoets eet. 
Ook zorgt insuline leidt ook tot ontstekingen.  
 

 

 

 

Tip 
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   Beweeg vóór het eten 
 

En dan bedoel ik ook echt bewegen dus niet op 
je gemak een blokje om met de hond. Maar ga  
opdrukken / planken en een maak een aantal squats.  
 

Doe dit net zo lang tot je buiten adem bent en 
je een rood hoofd krijgt.  
 
Je lichaam gaat dan een stofje maken genaamd 
lactoferrine dat ervoor zorgt dat eventuele  
bacteriën en virussen die met het eten binnen  
kunnen komen, geen schijn van kans maken. 
 

Ga je echt sporten vóór het eten dan moet je 
lijf over gaan op vetverbranding voor energie 
dus heb je moeite om op gewicht te blijven dan 
is dit nog een bonus tip voor je.     

 

 

Tip 
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Schrap je tussendoortjes 
 
Dit is echt de meest waardevolle tip! 

Als je je beperkt tot het eten van 3 maaltijden 
per dag en de tussendoortjes en koekjes bij de 
thee achterwege laat, zul je merken dat na  
ongeveer 3 dagen de behoefte om iets tussendoor  
te eten is verdwenen. En dat je je fitter voelt 

Ik zeg niet dat je minder moet gaan eten, sterker 
nog wat je anders tussen de maaltijden door at ga 
je nu bij de normale maaltijden eten. 
Je eet dus niet minder maar wel minder vaak. 
Bijvoorbeeld:  
een appel tussendoor wordt nu 
een appel gelijk na het eten.  
Pak je normaal ’s avonds nootjes? 
Strooi dan wat nootjes over je salade. 
En heb je af en toe een onbedwingbare trek  
in chocolade? 
Neem een stuk gelijk na je maaltijd. 

 

Tip 
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De iceman 
Door dagelijks 2 minuten koud te douchen geef je  
jouw immuunsysteem een enorme boost. 
Bouw het rustig op en wie weet kom je zo ver dat  
je net als de iceman in een bad met ijswater stapt. 
Ik kan uit ervaring zeggen: Het is heerlijk. 

 

  
Download een blauwlicht filter 
Het scherm van je tablet of je mobieltje laat 
je hersenen denken dat het nog midden op de  
dag is. Door een blauwlichtfilter te downloaden 
voorkom je problemen met inslapen. 

 

 

 

Tip 
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  Bedtijd 
  Zorg dat je tussen 22:00 en 22:30 uur naar 
  je bed gaat. 
  Alles heeft een (bio)ritme, ook jij en ook jouw organen. 
  ’s nachts is je lijf hard aan het werk om schade aan 
  je cellen te herstellen. Daar zijn stofjes voor nodig 
  en die kunnen vóór middennacht worden aangemaakt. 
  Na middennacht is de productie een stuk minder. 
  Dus val je te laat in slaap dan mis je het reparatie 
  stofje en wordt er minder gerepareerd.  

 

 

 

Extra tip:  
Print de volgende pagina uit en hang hem op je  
koelkast, in de badkamer, boven je bed, wherever 

Tip 
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     Voel je weer fit en energiek door de volgende tips 

- Eet minder (liefst helemaal geen) suiker 
- Beweeg vóór het eten 
- Schrap je tussendoortjes 
- Douche elke dag koud af 
- Zet een blauwlicht filter op je beeldschermen 
- Ga tussen 10 uur en half 11 naar bed 

 

Heb je nog vragen?    

Stuur een e-mail carole@natuurlijketherapie.nl 
Plan een gratis Skype sessie via mijn website 
Maak een afspraak www.natuurlijketherapie.nl 
Bel mij!  06-486 193 42 
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Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen. 
 
Heb je nog vragen,  
zijn er dingen niet duidelijk,  
wil je meer weten wat ik voor je kan doen, 
of wil je met mij kennis maken?  
Neem dan nu contact met mij op. 

 06-48619342 Bel mij! 

 
Ik heb ook nog een speciaal aanbod voor je. 
Plan een gratis Skype sessie van 20 minuten?  
Hierin geef ik je nog minimaal 2 gouden tips die 
er op zeker voor zullen zorgen dat je weer controle 
krijgt over je gezondheid. 
 
Ga naar www.natuurlijketherapie.nl en plan 
een datum. 
 
Wat houd je nog tegen? Veel succes! 
 


