
Mind over body
Het blijft dankbaar werk om mensen (dieet)adviezen te kunnen geven 

die, na het opvolgen ervan, klachtenvermindering en verbetering van de 

levenskwaliteit geven. Maar soms worden adviezen heel netjes opgevolgd 

en blijft klachtenvermindering uit. Fysiek is alles onderzocht en in balans 

gebracht, maar de klachten blijven. Hoe kan dit en wat te doen?

De afgelopen jaren zie ik een verschuiving binnen de prak-
tijk. Waar mensen eerst voornamelijk voor voedings-/sup-
pletieadviezen kwamen of behoefte hadden aan begelei-
ding bij het interpreteren van bloeduitslagen en uitslagen 
van ontlasting onderzoeken, kijken ze nu veel breder naar 
voeding. Naast voeding voor hun lichaam, komt er steeds 
meer ruimte naar het verzadigen van mentale-, emotio-
nele- en spirituele honger. 

“Het zit tussen je oren” of “Je hebt PDS”;  
leer er maar mee leven
Ik ben er geen voorstander van om aanhoudende klachten 
zomaar op de hoopjes ‘Het zit tussen je oren’, ‘Je moet 
er mee leren leven’ of ‘Je hebt het Prikkelbare Darm 
Syndroom (PDS)’ te gooien. Het is belangrijk om de oor-
zaak van klachten te achterhalen, deze oorzaak verder 
te onderzoeken en goed te kijken of klachten niet gewoon 
fysiek zijn. Maar wanneer alles fysiek onderzocht en uit-
gesloten is, is het toch belangrijk om verder te kijken naar 
de oorzaak van bepaalde klachten. 
En dan kom je al snel terecht bij de ‘mind’ oftewel de 
geest, die behoorlijk veel invloed kan uitoefenen op het 
lichaam. Iemand kan namelijk nog zo gezond eten, maar 
wanneer de ‘mind’ niet lekker meewerkt en zorgt voor 
(emotionele) blokkades, kan dit nog steeds klachten in de 
‘body’ geven. 

Persoonlijke ontwikkeling
In deze tijd zijn veel mensen bezig met persoonlijke 
ontwikkeling. Oude (denk)patronen en emoties worden 
omgebogen met behulp van coaches, psycho-/regressie-
therapeuten, het helen van de ‘moederwond’, Ayahuasca 
ceremonies en/of familie opstellingen. Hierdoor kunnen 
basale veranderingen plaatsvinden die een bepaalde rust 
geven waardoor ruimte ontstaat voor een fundering. En 
vanuit die fundering leert iemand de behoefte aan voeding 
op fysiek-, mentaal-, emotioneel en zelfs spiritueel niveau 
kennen. 

Je kan natuurlijk niet zomaar tegen een cliënt zeggen dat 
diegene maar even in therapie moet of beloven dat het 
volgen van een bepaalde ceremonie de klachten zal ver-
minderen. Het is wel bijzonder om te zien dat steeds meer 
cliënten zelf bezig zijn om hun mind te ontwikkelen en 
hierdoor ook fysiek stappen maken. Voor sommige cliën-
ten is de tijd nog niet rijp en dat is oké. Iedereen heeft een 
ander tempo van het ontwikkelingsproces en dat kan ik 
alleen maar respecteren. 
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Ondersteunt het behoud van een 
normale cholesterolspiegel

CHOLESTEROLFORMULE PRO

 . bevat berberine dat bijdraagt aan het behoud van een verantwoord 
 cholesterolgehalte*

 . met BPF™, een uniek extract uit bergamot (een citrusvrucht uit Zuid-Italië)
 . aangevuld met Hytolive®, een olijfextract met krachtige antioxidatieve  

 werking voor bloedlipiden
 . fytonutriënten met sterke wetenschappelijke onderbouwing
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Cholesterolformule Pro van Vitals bevat een selectie van 

drie bijzondere plantenextracten, waar veel onderzoek 

naar gedaan is. Het bevat onder andere hydroxytyrosol. 

Dit is een van de belangrijkste inhoudsstoffen in olijven.

Hydroxytyrosol helpt de bloedvetten (zoals cholesterol) 

beschermen tegen oxidatieve schade**. Het tweede 

extract in deze formule is berberine, een inhoudsstof 

geëxtraheerd uit de plant Berberis aristata. Het zorgt 

voor een brede ondersteuning van de gezondheid van 

hart en bloedvaten, onder meer door bij te dragen aan 

het behoud van een normale cholesterolspiegel*. En tot 

slot, maar daarom niet minder belangrijk, bevat Choles

terolformule Pro het ingrediënt BPF™, een uniek extract 

uit de peervormige citrusvrucht van de bergamot

boom (Citrus bergamia). Voor meer informatie over 

Cholesterol formule Pro gaat u naar Vitals.nl.

* Gezondheidsclaims in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie op Vitals.nl.
** Het gunstige effect wordt verkregen bij inname van ten minste 5 mg hydroxytyrosol (zoals uit 20 g hoogwaardige olijfolie).
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