RE-ATTACH AT WORK

Door Cecile Knook

Burn-out en voeding

Gezonde voeding draagt bij aan een gezond
lichaam. Zo nemen we wanneer we wanneer we
verkouden worden, meer vitamine C en Zink.
Alleen wanneer we burn-out zijn is het mede door
het gevoel alsof je door gesmolten asfalt loopt,
een enorme opgave om goed voor jezelf te
zorgen, zeker op het gebied van gezonde
voeding! Nu is het niet zo dat gezonde voeding
burn-out kan voorkomen, en (helaas) kan het ook
niet het burn-out zijn genezen. Waarom dan toch
gezonde voeding? Wat vaststaat is dat een
gezond voedingspatroon kan bijdragen aan meer
energie en onze stemmingen. Vandaar dat we
deze keer gaan kijken welke voeding juist wel een
positieve bijdrage kan leveren aan ons herstel, en
welke producten je beter kunt laten liggen.

De wondere wereld van de menselijke fabriek
Wanneer je (dreigt) burn-out te raken, is het veelal
een aaneenschakeling van klachten die ons een
signaal geven dat het niet ‘goed gaat’. Veel te
lange dagen, aldoor maar op scherp staan,
slaapproblemen door het piekeren, moeite met
ontspannen, wat op den duur zijn tol gaat eisen.

Je eetlust neemt af, of juist enorm toe en om
de energie in je lichaam een boost te geven,
heeft het lichaam behoefte suikers. Een
chocoladereep of energie drank, geven
weliswaar voor een (zeer korte) periode wat
energie, door de snelle suikers. Maar als we
dit eens onder een vergrootglas leggen, zien
we dat uitgerekend deze stoffen, juist een
averechts effect hebben en dus het lichaam
juist extra belasten! Tijd om in te grijpen en
eens kritisch naar je voedingspatronen te
kijken, want wat is nu wel verstandig om te
eten?
Food for mind & body
Gelukkig zijn er wel degelijk voedingsstoffen
die bijdragen aan een heilzame werking op
het herstellen van een burn-out. Het nuttigen
van alcohol om te ontspannen is niet aan te
raden. Evenals het gebruik van tabak, dit
zorgt op de (lange) termijn alleen maar voor
extra lichamelijke klachten.

Vervolg:
Zorg voor voldoende koolhydraten, gezonde
vetten en eiwitten. (Ja, helaas alle mensen die
dit uit hun menu hebben geschrapt, dit is
zeker wel raadzaam!). Hieronder een
opsomming van gezonde voeding voor
lichaam en geest:
1.Volkoren producten
2.Noten en zaden ongebrand en ongezouten
als gezonde snack
3.Ei (zelfs dagelijks)
4.Vette vis zoals makreel, zalm, haring en
sardines
5.Fruit en verse groente in je smoothie
Daarnaast is het belangrijk om ervoor te
zorgen om een extra buffer op te bouwen aan:
1.Magnesium: fruit, bladgroente zoals spinazie
2.Vitamina B6: vlees, vis eieren,
graanproducten en peulvruchten
3.Omgega 3 vetzuren: levertraan en/of vette
vis
4.GABA: groene groente, verse zaden en
noten en bananen
5.Tryptofaan: Melkproducten, kip, chocolade

“Eat less sugar, you're sweet enough already”

1.Koffie en andere cafeïne houdende dranken
2.Suikers (en producten met suikers)
3.Alcohol
4.Bewerkt vlees
5.Alles uit pakjes of zakjes (zoals voor sauzen)
Zorg voor variatie in je voedingspatroon. Beweeg
met mate, en zorg ervoor dat je voldoende
hydrateert. Waarbij het raadzaam is om 2 liter
water per dag te drinken. Uitdroging draagt bij
aan vermoeidheid. Uiteraard is het hiernaast ook
belangrijk dat je naast goed voor je lichaam te
zorgen, ook de geest in positieve zin wordt
gestimuleerd. Re-Attach at Work kan je hierbij
van dienst zijn. Vraag naar de mogelijkheden.
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Vervolg:
Het is vanzelfsprekend alvorens je zelf met
preparaten gaat beginnen, hierover wel jezelf
goed laat informeren door een (Orthomoleculair)
therapeut of richt je tot je huisarts!

En welke voeding juist niet?
Heel jammer, maar waar een klein stukje (zo
puur mogelijk!) chocolade geen kwaad kan, zijn
grote hoeveelheden juist sterk te ontraden.
Daarnaast is het verstandig om het volgende te
laten:

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

