Stress… een vlag die welke lading dekt ?!
Veel onderzoekers, dokters, therapeuten en patiënten hebben zich ooit gebogen over stress: zijn oorzaken, gevolgen, impact op het leven van mensen… En na al die jaren sinds Selye in
1950 voor het eerst het woord stress
gebruikte voor de menselijke overbelasting, en het omschreef als “spanningen, inspanningen en ergernissen
waaraan we ten deel vallen”, staan we
nog geen stap verder in het begrijpen
waarom iemand onderuit gaat als gevolg van stress.
Het is natuurlijk mogelijk dat we het
stress-fenomeen te complex vinden
om te begrijpen, enerzijds omdat je
nooit een volledig beeld kunt hebben
over wat iemand meemaakt, hoe iemand een bepaalde situatie beleeft,
laat staan dat we dan nog een idee
zouden over hebben hoe iemand de
mogelijke spanningen of frustraties
ventileert of niet.
We hebben natuurlijk wel al begrepen
dat elke mens een mengsel is van
geest en lichaam die onafscheidelijk
zijn. En we hebben ook al door dat er
grenzen zijn aan de menselijke belasting. Daarnaast hebben we altijd goede raad die iedereen kan gebruiken,
bv. gebruik je mentale kracht nooit
tegen jezelf, maar altijd in functie van
jezelf. Anders gezegd: houd op met je
eigen vijand te zijn.
Het woord is al gevallen: “spanning
ventileren”, een uitlaatklep vinden en
gebruiken, of een werkbare manier
vinden om tot ontspanning te komen.
Dat is natuurlijk geen simpele formule
die je negenennegentig maal afdreunt,
ook geen oefening die je zorgvuldig
doet en die je garandeert dat de spanning verdwijnt… Ontspannen heeft te
maken met grotere mentale gewilligheid om de controle eventjes over te
laten aan de automatische piloot, en in
alle rust en sereniteit zich te distantiëren van de bronnen van opwinding,
ergernis of verantwoordelijkheid.
Er zijn natuurlijk ernstige situaties die
ongevraagd iemands leven totaal kunnen verwoesten, waar ieder mens zich
de vraag zou stellen hoe het verder
moet in dergelijke omstandigheden. Ik
wil ook niet zo overkomen dat de oplossing voor elk probleem bestaat, en
dat het zo simpel is als een knop om-

draaien. Zeker wanneer de kaars
langs beide kanten is opgebrand, en
de lichamelijke en geestelijke energie
op een dieptepunt zit, staat men dikwijls voor een situatie waar men nauwelijks nog kans heeft om zonder hulp
uit te klauteren.
In onze literatuur over stress, slapen,
denken… is uitgebreid uitgelegd hoe
de klieren, het hormoonstelsel, het
zenuwstelsel… de fysiek-mentale
conditie bestendigen. Wanneer de
spiraal van negativiteit en blokkades
zich eenmaal verankerd heeft in automatismen in secreties en werkingen,
is er een goed plan en een goede begeleiding nodig om uit dit dal te komen, en velen zijn verbaasd dat de
strategie in grote mate gericht is op de
fysieke verbetering van het terrein.
Een goede basisgezondheid is één
van de sterkste steunpilaren voor
meer controle over stress.
Ik heb maar al te vaak gehoord dat het
enige wat je moet doen erin bestaat
om “je denken te veranderen”. Als je
gedachten positief zijn, is de mens op
zijn best. Ik ga dit laatste niet betwisten, dat is de zuivere waarheid. Maar
we moeten onze ogen niet sluiten voor
een andere realiteit, en dat is die
mens die ontmoedigd is geraakt, of
zijn redenen heeft om af te haken,
omwille van pijn, verdriet, teleurstelling, verbittering, of die ervaart dat hij
een veldslag heeft verloren en dat er
geen come-back meer is.
Wat ik ga voorstellen, vind je zelden of
nooit in de leerboeken van hoe je met
depressieve mensen moet omgaan.
Het wordt ook niet in de praktijk gebracht in de meeste instellingen waar
zenuwzieken worden opgevangen…
en nochtans is het de logica zelf, dat
je de spiraal van de zenuw-ondermijnende gewoonten zou moeten omkeren om een genezingsklimaat te
scheppen. Of hoe dacht je anders een
duurzame oplossing te suggereren in
een zichzelf instandhoudend mechanisme? Het onderdrukken van de
symptomen, zal alleen maar betere
klanten scheppen, omdat de oorzaken
blijven bestaan. Ik zeg wel degelijk
“oorzaken”. Dat betekent dat we niet
alleen blijven stilstaan bij die laatste
druppel die de emmer deed overlopen.
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Het zijn niet alleen die drukke momenten, niet alleen de veelheid van prikkels die ons teveel worden, maar de
harde kern van stress resistentie ligt in
hoe we naar het leven kijken en hoe
we gezorgd hebben voor onze basisgezondheid.
Gezondheid en ziekte zijn beide afhankelijk van de manier waarop we
eten en leven. Voeding die niet volgens de “gebruiksaanwijzing” is gebruikt, leidt tot de tegenwoordige degeneratieziekten. Ze zijn er de reden
van dat velen vermoeid, futloos, en
zwak zijn en gebrek aan energie kennen. Velen verouderen snel, lijden aan
pijnen en ziekten, kennen driften en
zoeken naar compensatie voor hun
onevenwichtige lichaamschemie. Op
ieder niveau zie je de effecten van wat
onjuiste voeding teweeg brengt : allergie en astma, verkoudheid en verslijming, ontsteking en oppervlaktebeschadigingen... en de ziekte graaft
zich verder in. Een slechte gezondheidsbasis verdraagt niet veel bijkomende druk…
Om tijd te winnen, een snelle hap
waardeloos voedsel : een hoop wit
meel met industriesuiker en schadelijke vetten… een mens overleeft er op,
doch het is maar dankzij een nog redelijke spijsvertering, nog behoorlijk
werkende klieren… maar dit is niet
onuitputtelijk. Er zijn grenzen aan de
energie en de krachten van het menselijk systeem. De dag komt voor iedereen die roofbouw pleegt, dat men
met het gezicht op de grond valt en
men zich realiseert dat er betere tijden
zijn geweest. Men kan zich dan gevangen voelen in een kooi, omdat er
geen uitweg meer is. Koffie is de beste
vriend, suiker, pepdranken, pillen, en
’s avonds alcohol… Tussendoor houd
je je haaks met chocolade en ‘krachtvoer’ !

- voor natuurlijke gezondheid

En zo komen we van de regen in de
drop. Als we niet zien hoe die tijdelijke
oppeppers het probleem alleen bestendigen, op dezelfde manier als
met de lichaamsfuncties interfererende medicijnen, die symptomen onderdrukken, kalmeren of een zweepslag geven, of het hormoonleven een
beetje opkrikken, tot de volgende
“shot”. Behoudens zeldzame uitzonderingen, moet de oplossing niet dààr
worden gezocht, maar in een ademhalings-, bewegings- en voedingsprogramma.
Het kan alleen verbazen dat in de
hele stress-discussie nauwelijks
wordt gekeken in de richting van wat
iemand eet of drinkt. Nochtans is die
relatie als eerste opgemerkt. Al in
1950, bij Selye’s stress-omschrijving
die hij vergeleek met metaalmoeheid,
werd duidelijk dat de weerstand van
het metaal te maken heeft met het
terrein van de mens.
Als we stress en burn-out vergelijken
met een overvolle emmer, moeten
we aandacht hebben voor de manieren om de emmer te ledigen. En natuurlijk ook begrijpen waardoor de
emmer zich vult. Noem het zoals je
wil : je uitlaatklep, ventilatietechnieken, manieren om iets van je af te
zetten. Dit is één van de noodzakelijkheden. Het breekt het ijs, de focus
wordt gezet op andere mogelijkheden. Je kunt weer ademen. Maar
door negatieve gedachten en mede
door de voedings- en drinkgewoonten, is er ook een fysieke factor. Opstapeling van toxines en die moeten
òòk geventileerd worden. Je lichaam
is daar eigenlijk 24 uur op 24 mee
bezig, maar als toxines sneller opgewekt worden, dan afgevoerd, worden
ze geaccumuleerd, en leiden tot
stress. Er moet dus ook een uitlaatklep zijn voor toxines : goed transpireren (bv door je eens stevig in het
zweet te lopen of te werken), door
warmte, door aangepaste kruidenthees, en een voeding die een zuiver
lichaam aanmoedigt, en wat kan dan
beter zijn dan fruit en groenten?
Hoe vroeger het vat geledigd wordt en dat geldt op alle domeinen, geestelijk en lichamelijk - hoe minder kans
er bestaat dat de limiet zal bereikt
worden. Men moet niet wachten met
positief denken tot wanneer de spiraal
van negativiteit je wurgt. Maar je moet
ook niet wachten met een zuiverende,
vitale voeding, tot wanneer ziekte en
ongemak je ertoe dwingen.

Hoe voeding als een mede-oorzaak van stress kan worden gezien :

En zelfs dan, moet er op gewezen
worden, dat hoe gezond men ook
leeft en hoe goed men de voeding
ook verzorgt, het niet mogelijk is om
volledig gevrijwaard te blijven van
stresserende omstandigheden. Dat is
een belangrijke reden, waarom iedereen enerzijds een open, vertrouwensvolle en positieve attitude moet
eigen maken, daarnaast zou iedereen
moeten beschikken over activiteiten
of non-activiteiten die ontspannen of
als een uitlaatklep fungeren.
Stress is complex, zoals in de inleiding beschreven, maar laat me toe
om een paar mogelijke invloeden van
de voedings- en levenswijze in relatie
tot stress en burnout voor te stellen.
Bovenstaande grafiek geeft zes groepen van risico’s aan via dewelke voeding invloed heeft. Laten we even
onderzoeken hoe ver deze invloed
mogelijk kan reiken. Noteer dat dit
gemiddelden zijn en dat per persoon
hier tal van variabelen in mogelijk zijn
1. Industriesuiker
Moet het nog gezegd worden dat geïsoleerde suikers roofbouw plegen,
vooral op die vitamines en hulpstoffen
die voor de goede werking van het
zenuwstelsel zo noodzakelijk zijn?
Industriesuiker is gemaskerd vergif en
weinig mensen herkennen het. Dat is
begrijpelijk omdat suiker - zelfs industriesuiker - nog altijd energie vertegenwoordigt, en daardoor ook nog
een energieloos kan geven. Maar het
is een leeg en dood voedingsproduct.
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Eender hoe men het ook wil gebruiken - zelf toegevoegd, of verwerkt in
alle industrieproducten - het blijft altijd
even waardeloos en nefast. En wat
vooral telt, is de hoeveelheid die
mensen er dagelijks van gebruiken.
Het is een legaal additief, een goedkoop vulmiddel en smaakverbeteraar.
We zijn er ondertussen zo aan verslaafd geraakt dat we gemiddeld zo’n
150 gram ervan per dag gebruiken.
Dat kan toch niet anders dan een
immense impact hebben op de gezondheid? Wat we met suiker hebben
bereikt, is dat we het natuurlijke overlevingsinstinct (dat ons ook doorheen
stress-situaties moet gidsen), hebben
misleid. Het lichaam dat afgestemd is
op natuurlijke suikers voor zijn energie en zijn activiteiten, moet het nu
stellen met een ‘lege doos’: enkel suiker… en als er al wat inhoud is, dan
is die al even leeg : wit meel en andere geraffineerde producten. Je zou al
van minder stress krijgen.
Natuurlijke suiker is zenuwvoeding.
Suikers zoals we vinden in fruit en
andere natuurlijke bronnen, zijn omringd door begeleidingsstoffen, vitamines, mineralen, enzymen. Als fruit
correct gebruikt wordt, vers, rijp, als
voedingsmiddel, op een lege maag
en in voldoende hoeveelheden, onder
de vorm van vers geperst sap,
smoothie, fruitsalade… komt het tegemoet aan de behoefte van het lichaam : het verschaft energie èn is
van de beste reinigende voeding.

- voor natuurlijke gezondheid

1. Industriesuiker
We kennen het nu. Maar wat zal onze
actie zijn? Het vervangen door iets
even slecht. Laat je niet misleiden.
Alleen vers fruit, en in tweede instantie gedroogd en niet behandeld fruit,
en zo nodig honing (maar niet als
zoetmiddel!), kunnen in de gezonde
voeding een rol spelen. Alle siropen,
suikervervangers enz. kunnen ons
niet helpen in ons streven naar gezondheidsonafhankelijkheid en controle over stress.
Frisdranken vormen een hoofdstuk
apart. In feite zijn ze totaal nutteloos,
want ze verfrissen niet, ze lessen de
dorst niet, het is geen voeding en ze
zijn irritant, om nog niet te spreken
van de cafeïne die ze bevatten.
2. Wit meel en alle ermee gerelateerde producten
Om volledig te begrijpen wat de gezondheidseffecten van geraffineerde
producten, m.n. wit meel en alle eruit
gefabriceerde of gemengde producten is, zou men studie moeten maken
van de “Mucusvrije Voeding” van
Prof. Arnold Ehret. Als je een lichaam
wil met zo weinig mogelijk stress, een
lichaam waarvan niet alle ‘leidingen’
geconstipeerd zijn, dan zal dat alleen
maar gaan zonder suiker, zonder
meel en zonder zuivel. Dat klinkt erg
radicaal, maar de natuur geeft geen
korting. Wit meel heeft amper één
eeuw geschiedenis, suiker idem en
de manier waarop we vandaag zuivel
gebruiken, heeft evenmin geschiedenis. Noteer dat alle industrieproducten
verminkte voedingsmiddelen zijn, die
vervormd, beroofd, of op één of andere manier gewijzigd zijn. Er zijn korte
termijneffecten en lange termijneffecten, maar op beide vlakken tasten ze
de kwaliteit van het leven aan.
Dr. Shelton schrijft hierover : “Onze
voeding? We eten een enorme hoeveelheid brood in dit land. We eten
brood drie maal per dag, we eten het
tussen de maaltijden, als hamburgers
en belegde broodjes, we eten het ’s
avonds voor we gaan slapen. We
nemen het de hele dag op verschillende tijden en in verschillende vormen. We nemen ze als koekjes en
gebak en meestal gemaakt uit wit
meel, wat wil zeggen dat op zijn minst
75 % van de tarwe is ontdaan van zijn
levende stoffen. Al de vitamines zijn
vernietigd. Het meest waardevolle
van de tarwe is weggezuiverd en het
resultaat is een bijna uitsluitend zet-

meelrijk product. Het is over de hele
lijn representatief voor onze voeding :
we nemen witte rijst, geraffineerde
ontbijtgranen, waar we zo van houden. Ja ze geven ons een eetlust die
tegen onze ribben kleeft. Ja, dat doen
ze. Ze maken een zeer fijne pasta die
een bijzondere lijm vormt. Ze maken
een beslag en dat is iets wat niet verteert. En dat wordt als voeding genomen.”
Heeft dat gevolgen voor ons zenuwstelsel en voor onze stressresistentie? Ongetwijfeld. Wit brood eet men
niet zomaar. Er moet altijd iets bij:
suiker, vetten, smaakmakers… En
dan komen we bij de (slechte) voedselcombinaties. Het is gekend dat
alcohol het zenuwstelsel affecteert…
maar wie denkt dan aan zelf geproduceerde alcohol? In het lichaam!
We komen later terug op de voedselcombinaties.
3. Alle toevoegsels in de voeding
die accumuleren of een storende trigger vormen
Zoals boven al is aangegeven, is de
weg van de industrieel bereide voeding, ondenkbaar zonder toevoegsels. Geleermiddelen, emulgeermiddelen, bewaarmiddelen, kleurstoffen,
aromaten, rijsmiddelen, bakmiddelen,
anti-kleefmiddelen… samen goed
voor 2000 tot 7000 gram per jaar per
persoon. Het zit in je voeding, maar
het is geen voeding. Het is alleen
voor het uiterlijk, voor het plezier, om
mensen voor de gek te houden, hen
te misleiden, en te vergiftigen.
Een aantal van deze middelen liggen
dicht bij natuurlijke substanties maar
het overgrote deel vormt een belasting voor het lichaam. En wanneer is
teveel teveel? Als het lichaam onder
stress komt, kent het andere prioriteiten dan in rust. Een gestrest lichaam
zet alles op overleven, niet op spijsvertering of ontgiften. Gestresste
mensen zouden daarom geen voeding moeten gebruiken die veel spijsverteringsenergie vereist, maar zouden moeten lichte voeding gebruiken,
bij voorkeur veel fruit, dat pure zenuwvoeding is.
Recent las ik een artikel over voeding
bij zenuwoverspanning. Alle suikers
werden verboden. Bravo. Maar blijkbaar zag men niet het verschil tussen
suiker en fruit, en zo kwam uit ook op
de verboden lijst. Dramatisch. En nog
meer dramatisch was, dat werd aanbevolen om een eiwitrijke voeding
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(vlees, eieren, kaas, bonen) te eten…
Je kunt al voorstellen dat je niet verder van de waarheid kunt zijn !
Laten we de additieven onder de loupe nemen. Wat doet deze groep van
misleidende, attractie vergrotende
substanties in het lichaam? Het verwart ons natuurlijk besturingsmechanisme; het verzwakt ons natuurlijk
gevoel voor voeding; het versterkt de
onverdedigbaarheid; het verwart de
klier- en hormoonfuncties en doen
ons in een spiraal komen met kapitale
gevolgen.
4. Gebrek aan hulpstoffen voor
verwerking, spijsvertering en
reiniging van het lichaam
Wie was het daar weer, die zich erover verbaasde dat het mogelijk is om
te leven op enzymloos voedsel? Dat
is absoluut verbazend! Nochtans is
dat wat het overgrote deel van de
mensen dagelijks van ’s morgens tot
’s avonds eet. Terwijl de enzymen
activerend werken, de stofwisseling
doen draaien, het lichaam helpen reinigen, correcties maken in de chemische processen, de zuren neutraliseren, zouden ze een positieve factor
kunnen zijn in het opruimen van de
gevolgen van stress. Maar een dood
gekookte, industrieel gestandaardiseerde voeding is vrij van enzymen
en is daardoor nagenoeg onbeperkt
houdbaar… en dat betekent dan de
enzymproducerende klieren het alleen moeten doen. Een gemiste kans
om de gevolgen van stress op de
spieren, de zenuwen, het hard en alle
organen onder controle te houden.
5. Directe prikkelmiddelen als cafeïne en andere stimulantia die
de bijnieren uitputten
We hebben een eeuw van toenemende stimulerende praktijken achter de
rug. We hebben de wereld doorreisd
en hebben het slechtste van alle culturen bij elkaar gebracht. Dat impliceert ook dat we nu met z’n allen dagelijks gebruik maken van koffie, witte, groene of zwarte thee, cacao,
cola, sigaretten… Voeg daarbij de
mentale opzwepingsmethoden, de
muziek, werkdruk e.v.a., en het is begrijpelijk dat de bijnieren veel werk
hebben! Maar stimulantia geven geen
energie. Ze roven de energie die het
lichaam in reserve houdt voor noodsituaties. Op die manier schenden stimulantia de lichaamsautonomie in het
beheer en de toewijzing van zijn
krachten op het juiste moment.

- voor natuurlijke gezondheid

Bovendien is stimuleren van beperkte
duur. De wet van het dubbel effect
leert ons dat elke kunstmatige verhoging van de energie, eindigt in een
verlaagde energie, op een niveau
lager dan vanaf het gestimuleerde
punt.
Ik ben de laatste jaren verrast geweest hoe naïef en kortzichtig het
gezondheidswereldje is, en zich laat
meeslepen in de “schijnbare” effecten
van cacao en koffie en andere. Het
zou me niet verbazen als morgen een
of andere fantast het verkocht krijgt
dat tabak eigenlijk nog zo slecht niet
is - want bevat antioxidanten ! Ik weet
dat je daarom lacht… maar het is
even belachelijk als ik lees “dat ondanks het feit dat gezondheidsexperts
hebben gemeend dat koffie ernstige
gezondheidsnadelen heeft, recent
onderzoek nu aantoont dat het nèt
andersom ligt.”
Koffie, cacao, cola… schenden de
integriteit van het lichaam. De “effecten” die ze opwekken, kunnen maar
dankzij het harde werk van de klieren,
en vooral de bijnieren. De uitscheiding van adrenaline en hormoonachtige stoffen, is eerder een verdediging, dan een spontane natuurlijke
activiteit die bij het leven hoort.
Let ook eens op, hoe het lichaam reageert : op precies dezelfde manier
als bij emotionele, mentale stress.
Het maakt niet uit of een fysieke dan
wel een mentale trigger aan de basis
ligt. Maar als u het stressniveau wil
verlagen en rust brengen in je lichaam, zal dat alleen maar gaan door
minstens de fysieke opzwepende factorren achterwege te laten.
6. Diverse voedingsfactoren die de
energie draineren
Onder dit kopje horen alle factoren
die niet rechtstreeks bijdragen tot een
efficiënte energievoorziening voor het
lichaam. We denken dat het volstaat
dat voeding calorieën bevat, maar
niets is minder waar. Voedselkeuze,
de inspanning die het kost voor het
lichaam om het voedsel te verwerken,
de combinatie in functie van de verteringscapaciteit, en verder het tijdstip,
de maaltijdfrequentie, hoeveelheid,
enz spelen een rol.
Wist je, dat wanneer je gespannen
bent, geniet zou moeten eten. En als
je dan toch wil eten, dan is het beste
om gewoon een glas water te drinken. Wil je toch voeding ? Drink een

Hoe voeding een bijdrage kan leveren tot de stress-reductie

glas vers geperst groentesap of
vruchtensap of eet gewoon fruit.
Laten we nu de voedingsfactoren bestuderen die helpen om stress in de
hand te houden. Dat is niet in de eerste plaats door supplementen te gebruiken, maar door aandacht te geven aan de basisvoeding. We hebben
de hoofdpunten hiervan onderverdeeld in zeven groepen :
1. Fruit
2. Rauwkost
3. Groenten
4. Noten, zaden en pitten
5. Zuiver water
6. Juist Combineren
7. Herstel Zuur-Basenevenwicht
Zie geen enkel van deze groepen als
“een medicijn”. Zoek ook niet naar
voedingsmiddelen of praktijken die
een direct effect veroorzaken op
spanning. De percentages die hier
zijn aangegeven zijn de verwachte
impact die ze hebben - gemiddeld - in
het leven van mensen. Dit kan zijn
met grote variabelen. Als iemand een
slechte spijsvertering heeft, kan de
toepassing van juiste voedselcombinaties een grotere invloed hebben,
terwijl bij iemand met een redelijk
goede spijsvertering het verschil
nauwelijks wordt aangevoeld.
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Het herstel van het zuur-basenevenwichtig vooral dan belangrijk, als
verzuring ernstige klachten veroorzaakt, pijnlijke spieren, neuralgische
pijnen. Nu loopt dit ook niet zò dat we
dat even gaan herstellen. Het is een
levenslang aandachtspunt om de verzuring te vermijden. Verzuring is evident met de eerder aangehaalde
schadelijke voedingsfactoren : suiker,
granen, eiwitten, vetten, additieven,
cafeïne en stimulantia… Het is voor
iedereen een opgave om niet aan de
greep van verzuring ten prooi te vallen. Verzuring heeft duidelijk een impact op stress en zijn gevolgen, en
wijst duidelijk naar de enige voedingsgroepen die iets kunnen doen
aan deze verzuring : groenten en
fruit. Als er al voedingssupplementen
worden gebruikt, zouden het in de
eerste plaats volwaardige voedingsmiddelen moeten zijn, die bijdragen
tot een herstel van het zuur-basenevenwicht en in dit verband kunnen
alle groene producten worden aanbevolen als chlorella, spirulina, graangrassen en hun sappen, waar mogelijk dagelijks zoveel mogelijk vers geperste groentesappen.
In ieder geval moet men deze onderwerpen (Voedselcombinaties en Verzuring/ontzuring) goed bestuderen
om te begrijpen op welke manier de
energie, en de fysieke conditie kunnen verbeterd worden om ook geestelijk beter weerstand te bieden.

- voor natuurlijke gezondheid

1. Fruit
Fruit is gezond, dat weten we, maar
hoeveel eten we ervan? De voorgeschreven twee of drie porties? Of is
fruit een echt onderdeel van onze
voeding geworden? Dat betekent dat
je 1000 tot 2000 gram fruit eet per
dag. Waar is dat goed voor? Voor
ongeveer alles. Fruit is het meest reinigende voedsel dat we kunnen vinden, waardoor het helpt om de toxines van stress af te voeren. Daarnaast is fruit puur zenuwvoedsel en
ondersteunt alle gezondheidsprocessen. Het bezorgt je een helder hoofd
en vermindert de spanning.
Maar fruit moet juist gegeten worden
en daarmee zitten we op het terrein
van de voedselcombinaties. Fruit eet
je op een lege maag (dus nooit nà
een maaltijd) en als maaltijd, zonder
enige toevoeging.
2. Rauwkost
Alles wat niet boven de 45°C is verhit,
kan gezien worden als rauwe voeding. Vers fruit, salades, smoothies,
vers geperst sap, rauwe soepen en
niet verhitte bereidingen, kunnen een
heel verschil maken in iemands conditie. Het is voedsel waar de sprankel
van het leven nog in zit, dat helpt om
de spieren te bevrijden van het opgestapelde melkzuur, dat de moegestreden cellen zal voorzien van zuurstof en evenwichtsbrengende enzymen. Is het niet mogelijk om heel je
voeding rauw te eten? Dat kan, maar
dat hoeft ook niet. Het minste wat
iedereen kan doen, is elke maaltijd
beginnen met een minimum aan
rauwkost. Daardoor vermijdt men de
stress van de leukocytose.
3. Groenten
Net zo onontbeerlijk als fruit, is de
dagelijkse consumptie van groenten,
vooral groene (blad)groenten. Zo belangrijk zijn ze, dat je aan het einde
van iedere dag je de vraag zou moeten stellen: “Heb ik mijn portie van
200 gram diepgroene (blad)groenten
wel gegeten?” De reden waarom
groene voeding onontbeerlijk is, is
omdat het de detox-voeding is bij uitstek. Als geen ander slaagt groen erin
om de zenuwtriggerende toxines te
capteren en af te voeren. Daar bovenop is het de ontzurende voeding
die je nodig hebt. Zonder voldoende
bladgroen is het moeilijk om je mineralenbalans in evenwicht te houden.
Ik hoop dat je appreciatie van bladgroen erg toeneemt!

4. Noten, zaden en pitten
Zie deze als je natuurlijke bron van
eiwitten en bijzondere vetten, en
zeldzame substanties die ontsteking
verminderen, het zenuwstelsel voeden en vernieuwen. Dagelijks zo’n 30
tot 50 gram noten, zaden en pitten is
je ideale bron van vetzuren en eiwit.
5. Zuiver water
Als het erop aankomt je vloeistoffenbalans op peil te houden, is er geen
betere drank dan zuiver water. Zuiver.
Water moet niet zelf een bron van
intoxicatie zijn. Zoek het niet in frisdrank, koffie, thee (tenzij een kruidenaftreksel), bier of wijn…
6. Juist Combineren
Zoals aangegeven bij fruit, is de manier waarop je verschillende voedingsmiddelen samenbrengt in één
maaltijd, of in één verteringscyclus
van kapitaal belang. Voedingsmiddelen kunnen op zichzelf erg waardevol
en ondersteunend zijn, maar of ze dat
zijn, blijkt alleen uit een goede spijsvertering. Om die spijsvertering te
respecteren, vermijdt men om te
veelvuldig te eten. Shelton wist daarover “dat het onmogelijk is om een
goede spijsvertering te hebben als
men te vaak eet.” Ook wat in één
maaltijd samengebracht wordt, moet
worden bestudeerd. Het gelijktijdig
eten van zetmeel met eiwit; of de toevoeging van zuren wanneer zetmeel
wordt gegeten, moet worden vermeden. Dit zijn een paar voorbeelden.

7. Herstel Zuur-Basenevenwicht
Tenslotte zou ik veel ruimte nodig
hebben om het belang van evenwicht
in het lichaam duidelijk te maken. Het
lichaam lijdt onder verzuring en de
gevolgen daarvan zijn vooral op lange
termijn merkbaar. Maar met de eerdere adviezen, zoals veel meer groenten en fruit, juist combineren, minder
geconcentreerde voeding, minder
eiwitrijke en vetrijke voeding… zal de
naald van de verzuring al veel minder
uitwijken.
Een vraag die vaak wordt gesteld, is,
of er behalve deze algemene conditie
verbeterende adviezen, ook specifieke voedingsmiddelen zijn, die stress
verminderen?
Die voedingsmiddelen zijn er zeker,
maar zitten al enigszins vervat in de
beschrijving. Deze impliceren : groene bladgroenten, havergras (avena
sativa), bosbessen, pistaches, lijnzaad, chia, pompoenpitten, zonnebloempitten, walnoten, cashews, avocado’s. Behalve de algemene principes en deze specifieke voedingsmiddelen, zijn er ook natuurlijke voedingssupplementen die een positieve
invloed hebben op het zenuwstelsel
en de algemene conditie, als chlorella, havergras, gerstgras, lijnzaadolie,
lecithine, stuifmeelpollen.
Vergeet nooit, het leven is als een
diamant. Voeding is één facet, maar
wel een heel belangrijk !

De molen waarin mensen terecht komen
Verzuring,voedingsgebreken,
voedingsintoxicatie

Onvoldoende fruit en groenten,
te weinig natuurlijke hulpstoffen

Industrievoeding,
gekookte voeding
gebrek aan enzymen
en bladgroen

Verhoogde gevoeligheid voor externe prikkels

NatuurStemmingen

-

8

Stress
Cyclus

Vermoeidheid
Verminderde
weerstand

Spierspanning
Ontsteking
Pijn
Verminderde mobiliteit
minder bewegen = minder ontstressen

- voor natuurlijke gezondheid

"Groene bladgroenten zoals spinazie
bevatten foliumzuur, die dopamine
voortbrengen, een plezier-inducerende stof in de hersenen, die helpt om
kalm te blijven", zegt Heather Mangieri,, woordvoerder van de Academie
voor Voeding en Diëtetiek. Een 2012
studie in het Journal of Affective Disorders over 2.800 personen van middelbare leeftijd en ouder concludeerde dat degenen die de meeste foliumzuur verbruikten een lager risico
op depressie-symptomen hadden dan
degenen die de minste namen. Een
studie van de Universiteit van Otago
in 2013, vond dat studenten rustiger,
gelukkiger en energieker waren op
dagen dat ze meer fruit en groenten
aten. Het is moeilijk exact uit te maken of het de stemming, de gedachten of de gezonde voeding was, maar
de onderzoekers vinden dat gezond
eten een positieve stemming konden
voorspellen voor de volgende dag.
"Als je gestresst bent, is er een strijd
die wordt gestreden in je," zegt Mangieri. "De anti-oxidanten en fytonutriënten die men vindt in bessen, vechten in je verdediging. Ze verbeteren
de reactie van je lichaam en schijnen
het te munten op stress-gerelateerde
vrije radicalen." Onderzoek heeft ook
aangetoond dat bosbessen-eters een
boost in natuurlijke killer cellen ervaren. Fit zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen in
de immuniteit, en zijn van cruciaal

belang voor het tegengaan van
stress", zegt Dr. Cynthia Sass.
Wanneer een kringetje van negatieve
gedachten in je geest speelt, kan iets
repetitief met je handen, je innerlijke
monoloog helpen zwijgen. Noten kraken, breien, brieven plooien…
Noten kraken heeft nog een prettig
bijverschijnsel dat je ze minder snel
eet. Pistachenoten zijn een dieetvriendelijke snack. Wat meer is, pistachenoten hebben voordelen voor de
hart-gezondheid. "Het eten van pistachenoten kan acute stress verminderen door het verlagen van de bloeddruk en de hartslag," zegt Mangieri.
"De noten bevatten belangrijkste fytonutriënten die de antioxidanten ondersteunen en wat tot cardiovasculaire gezondheid kan leiden."
Ondertussen zijn de gezondheidsvoordelen van de avocado goed gekend. Natuurlijk kan je niet onbeperkt
aan de lopende band avocado eten,
want deze vrucht bevat toch nogal
wat natuurlijk vet. Maar een avocado
per dag kan helpen om het stresseten te voorkomen, omdat het een
goede maagvuller is die je lang een
verzadigd gevoel zal geven. Hoewel
het nooit de bedoeling is om zomaar
onze maag te vullen, moet toch gezegd worden dat de maag één van de
eerste organen is die de onbehaaglijkheid van stress vertaalt in li-

chaamsveranderingen. mensen hebben ontdekt dat men door te eten (de
maag gevuld te houden) de onprettige maagactiviteit kan onderdrukken.
Fruit en groenten, zeker rauw, zijn
geen goede maagvullers. Amper een
half uur na het eten van fruit begint de
maag zich te ledigen en verdwijnt het
kalmerende gevoel van voeding in de
maag. In een studie in 2014 door de
Loma Linda Universiteit, voegden de
onderzoekers een halve avocado toe
aan de maaltijden van de deelnemers, wat hun verlangen naar méér
voeding 40% verminderde gedurende
de drie uur die volgden op de middagmaaltijd. Deze verzadiging zal je
helpen om minder uit te kijken naar
de ongezonde snacks als stress zich
laat voelen.
Vergeet nooit :
Een gestrest lichaam
is een vergiftigd lichaam
Wist je trouwens dat het lichaam reageert op intoxicatie met een versnelde hartslag? Op deze manier kan je
écht testen welke invloed voeding op
je heeft. Het is het duidelijke bewijs
hoe verkeerd voedsel het lichaam
belast, terwijl het al zoveel te doen
heeft.
Zoek het nooit bij stimulatie of bij stimulerende middelen. Stimulatie betekent uitputting, zelfs al krijg je eerst
een gevoel van alertheid, fitheid of
meer energie. Energie wordt niet op
die manier onderhouden !

Ze doen alle acht hun duit in het zakje. Je kunt geen enkel
van deze acht ‘genezers’ of bouwers van het leven opzij
zetten, zonder dat je leven eronder lijdt. Is stress het gevolg van negatieve gedachten, gebrek aan houvast, in de
hand gewerkt doordat het zenuwstelsel niet tot rust kwam
omdat op de nachtelijke rust werd bezuinigd, terwijl het
lichaam niet behoorlijk werd gevoed om moeilijke
momenten te doorstaan?… Of werd de etenskast
de beste vriend, om frustraties te verbijten, in
plaats van buiten te gaan, de spieren aan het
werk te zetten, een frisse neus te halen…
Het zou kunnen dat het acht actiepunten zijn
voor een beter leven. In dit stress-artikel hebben
we de focus gezet op voeding, omdat voeding een
bron van energie en kracht moet zijn, omdat voeding
kan helpen om over een zuiver lichaam te beschikken,
ja omdat voeding zelfs kan bijdragen tot een betere slaap
en geestelijke helderheid. Akkoord, gezonde voeding is
niet alles (je ziet dat er nog zeven andere invalshoeken
zijn, maar zonder gezonde voeding is alles niets.
NatuurStemmingen

-

9

- voor natuurlijke gezondheid

