
Gezondheid is een kwestie van evenwicht. Maar wat betekent dat eigenlijk?
Er zijn talloze invloeden tegelijk op ons welzijn. Ze komen van buiten en binnen:
uit onze omgeving, door ons leefstijl, psychosociale componenten en ten slotte genen.

Al deze invloeden werken continu op ons in. 
Gezondheid betekend dat men zich aan kan passen aan die invloeden en veranderingen. 
Ziekte betekent dat men uit balans is gekomen. Dan worden de normale functies op fysiek,
emotioneel, mentaal en/of spiritueel gebied verstoord.

Hoe merk je verstoringen in je evenwicht op?
Symptomen zijn kleine veranderingen, b.v. gasvorming, minder eetlust, pijn en moeheid. 
De eerste stap van het lichaam is het zelfgenezend vermogen te gebruiken.
Reacties kunnen zijn: slijm, pus, koorts, braken, diarree, zweet en ontstekingen.
Als je je lichaam niet ondersteund in zijn reacties b.v. met rust, voldoende slaap, gezond eten,
bewegen, enzovoort, kan het zijn dat je door de reactie van je lichaam (poging tot zelfheling) toch
niet terug in evenwicht komt. 
Dan zal het op zoek gaan naar een diepere compensatie en ernstigere symptomen vertonen. 
Het lichaam zoekt een uitweg en probeert verder op te ruimen. 
Als dat lukt worden de symptomen milder en uiteindelijk wordt een nieuwe balans bereikt.

Natuurlijk voedsel verzorgt ons met vitaminen, mineralen, spoorelementen  en andere bioactieve
stoffen die wij nodig hebben voor onze gezondheid. Ze zijn bijvoorbeeld bouwstenen en onder

andere nodig bij de regulatie van enzymen en hormonen. Het lichaam gebruikt deze micronutriënten
ook voor herstel en voor het immuunsysteem. Als een voedsel zonder de levensmiddelenindustrie

niet zou bestaan is het niet vers.

Industrieel voedsel is niet natuurlijk. Je kan het beschouwen als beschadigt voedsel.
 Bij de massaproductie van voedsel worden veel chemische stoffen gebruikt. De chemische variant

(bijv. van vanille) is gewoon goedkoper.

De vraag naar steeds hogere productie voor een kleinere prijs heeft helaas ervoor gezorgd dat op
een veld vaak slechts een enkel type gewas wordt verbouwd. Dat is natuurlijk makkelijker, maar het

zorgt voor uitputting van de bodem.

Je zou voor onbewerkt, biologisch voedsel willen kiezen voor alles wat er wel in zit (meer vitaminen,
mineralen en fytonutriënten) en voor wat er niet in zit (resten van pesticiden, hormonen, antibiotica,

GMO en middelen om vruchten sneller te laten rijpen).

In Mindful Voeding gaan we ook in op de kwaliteit van het drinkwater, oliën en het bereiden en
bewaren van voedsel. Ook dat zijn allemaal belangrijke punten voor je gezondheid. en energielevel

Wij zijn allemaal verschillend en er zijn geen leef- en voedingsregels die voor iedereen waarde
hebben. Geen dieet houdt iedereen gezond, geen dieet laat iedereen afvallen. De kunst is daarom
uit te vinden hoe jouw evenwicht in elkaar steekt en dan daarmee rekening houden.

Je hebt eerder al gelezen dat levensstijl en voeding een sleutelrol spelen in jouw gezondheid. Je wilt
daarbij natuurlijk rekening houden met je eigen voorkeuren en vooral je persoonlijke behoeften.

Door meditatief te eten en opmerkzaamheid te oefenen leer je de signalen kennen die je lichaam
afgeeft als de balans in je gezondheid wordt verstoord. Vervolgens kun je bijsturen.
Zorgen voor je eigen gezondheid is een permanent proces.
Er is geen schema dat je levenslang op exact dezelfde wijze kunt toepassen. Dit
komt omdat de omstandigheden steeds veranderen. Je word ouder, de seizoenen en
je tijdsindeling van de dag veranderen voortdurend. En ook je leven kent fasen
van voorspoed en rust, tegenslagen en moeilijkheden.
Neem regelmatig de tijd om met jezelf te zitten om te kijken waar je bent, wat je wilt en wat je kan
doen. Vanuit ontspanning kan je je intuïtie gebruiken om de volgende stap naar balans
te nemen. 
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Wil jij graag met een kleine groep gemotiveerde deelnemers online leren wat echt bij je past? Bij Mindful Voeding

pas jij stap voor stap toe wat jou goed doet: algemeen gezonde voeding, een gezond zuur-base-evenwicht,
bloedgroepvoeding, ayurveda en eventueel een lichte detoxkuur maak je binnen 3 maanden helemaal je eigen.
Meld je vandaag nog aan. Je krijgt ook toegang tot een ontspanningscursus en wekelijkse komt er een nieuwe

yogales erbij op de site. Ontspanning is de basis om te kunnen voelen wat jij nodig hebt. 
Klik hier voor meer informatie. 

https://www.mindful-ontspannen.nl/mindful-ontspannen-online

