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...Hoe lief ben jij voor jezelf? Vind je dat gek of 
onwennig klinken? 

Uiteindelijk valt en staat een hoop met hoe goed voor 
jezelf zorgt. Het is bepalend voor de relatie met jezelf, 
de relatie met anderen, de keuzes die je maakt en hoe 
je je voelt. Hoe liever je bent voor jezelf, des te meer 
kwaliteit jij uit je gezondheid én je leven kunt halen.

Waar kun je al meteen mee beginnen?
7 praktische tips om meer uit jezelf te halen! 

Door Amber Hanning Training & Lifestyle



1.
De juiste voeding is ontzettend belangrijk. Veel van de dingen die 
we eten, vullen ons wel maar het voedt ons niet. Ons lichaam heeft 
voeding nodig, wat ook ons daadwerkelijk energie en de goede 
stoffen geeft. Wat wil je liever vermijden? En wat heb je juist wel 
nodig als je goed voor jezelf wilt zorgen? 

Verminder of stop met: 

- Suikers. Suikers laten jouw bloedsuikerspiegel stijgen, wat uiteindelijk 
zorgt voor vermoeidheid en meer behoefte aan suikers. Onder suiker 
wordt bijvoorbeeld ook verstaan: glucose, fructose, galactose, lactose 
en maltose. Natuurlijke suikers worden vaak als alternatief aangebo-
den. Je lichaam maakt uiteindelijk weinig onderscheid in opname.

- Cafeïne. Vermijd koffie en zwarte thee. Dit zijn middelen die onze 
lichaam een boost geven, wat op korte termijn prettig is. Op lange 
termijn kan het juist uitputten en maken dat je lichaam er gewend aan 
raakt en steeds meer van nodig heeft. 

- Snelle koolhydraten. Zoals brood, pasta, witte rijst en aardappelen. 
Zo heb je heerlijke courgette- of groentepasta als vervanging, quinoa, 
zoete aardappelen, of maiswafels in plaats van brood. Snelle koolhy-

EET bewust



draten hebben hetzelfde effect op ons lichaam als suikers. 

- (Varkens)vlees, melk, kaas en yoghurt. Zo zit er in melk een grote hoe-
veelheid caseïne. Ons menselijk lichaam is hier niet voor gemaakt. 
Vervanging voor melk: Bijv. amandelmelk of notenmelk. 

 Eet je normaal gesproken elke dag vlees, kun je er ook voor kiezen 
dit te verminderen. Of vlees een paar dagen over te slaan. Het kost je 
lichaam veel energie om vlees te verteren. 

 Wanneer je toch niet helemaal zonder je yoghurt wilt, kies dan voor 
biologische yoghurt zoals biogarde en kwark of yoghurt van schapen- 
of geiten melk. De caseïne-eiwitten van geiten en schapen zijn min-
der agressief voor je darmen. Ook bevatten geiten- en schapenzuivel 
minder lactose dan koeproducten waardoor deze makkelijker te ver-
teren zijn. Een goed alternatief is ook kokosyoghurt! 

- En natuurlijk alcohol. ;-) 

Wat vooral wél doen?

- Eet vaker biologisch. Om ons groente en fruit mooi te houden wordt 
het enorm bespoten. De wettelijke normen van de gifresten op ons 
groente en fruit beschermen onze gezondheid niet. Probeer daarom 
je groente en fruit goed te wassen of te schillen, of kies voor biolo-
gisch. Eet het liefst biologisch vlees, het kwaliteit is beter en bevat 
geen synthetische conserveringsmiddelen. 

- Drink elke dag twee liter water. Het liefst gefilterd. 

- Drink direct na het opstaan 2 grote glazen water. Voeg er een uitge-
perste citroen aan toe. Vergeet dit niet met een rietje te drinken ter 
bescherming voor je gebit! Neem je ontbijt pas een half uur later.

- Probeer als vuistregel aan te houden: Veel groenten en veel kleur op 
je bord. Vermijd teveel rauwe groente, je darmen vinden het prettiger 
wanneer dit op z’n minst even kort gekookt is. 



- Heb je echt enorme drang naar suikers? Neem dan een handje rozij-
nen of een appel. 

- Drink kruidenthee. 

- Wanneer je gezond eet, is het drinken van smoothies niet nodig. Wel 
kan het op z’n tijd erg lekker zijn. Toch is kauwen een belangrijk on-
derdeel van je spijsvertering. Drink liever groentesmoothies in plaats 
van fruit i.v.m. de suikers. 

- Drink voor elke maaltijd een glas water. Wacht tussen elke keer dat je 
iets eet, minstens 2 uur. Telkens kleine beetjes eten of drinken, kost je 
lijf veel energie. 

- Drink niet teveel tijdens je maaltijd, dit remt je spijsvertering. Zo haalt 
het minder goed de voedingsstoffen uit je eten. 

- Eet bewust en met aandacht. Hierdoor merk je eerder dat je verzadigd 
bent, i.p.v. wanneer je wordt afgeleid. Omdat je hersenen pas later een 
signaal krijgen dat je verzadigd bent, eet je niet voor 100% ‘vol’.

NOTE:
Neem niet alles te streng of te letterlijk. Het zijn richtlijnen die je kunnen 
helpen, maar betekent uiteraard niet dat je nooit koffie, alcohol of suiker 
mag nemen ;-).

Wil je ideeën opdoen voor 
gezonde en lekkere recepten? 
Bekijk eens mijn Pinterest 
account onder het bord: 

Receptideeën.

https://nl.pinterest.com/amberhanning85/
https://nl.pinterest.com/amberhanning85/
https://nl.pinterest.com/amberhanning85/challenge-recepten/


2.
De meningen zijn hierover verdeeld. Waar ik mij langere tijd ver-
diept heb in de orthemoleculaire geneeskunde ( en dit zelf ook heb 
toegepast in de praktijk), ben ik een voorstander van suppletie. 
Onze voeding bevat lang niet meer de vitaminen en mineralen die 
ze zouden moeten doen. 

Als je medicatie gebruikt, overleg dan altijd met je arts wanneer je 
suppletie gaat gebruiken. Overigens is het altijd raadzaam om je voor 
suppletie ook te laten adviseren bij een natuurwinkel of arts. 
Wat zou je kunnen toevoegen ter ondersteuning?

- Een krachtige multi van een kwaliteitsmerk.  
Behalve een reeks antioxidanten en belangrijke mineralen, krijg je via 
een goede multi een stoot B-vitaminen binnen. 

- Vitamine C, 2 gram. 
Dit is nodig voor de productie van collageen, verlaagt stoffen die 
chronische ontstekingen stimuleren, verbetert de afweer en laat enzy-
men harder werken die betrokken zijn bij belangrijke ontgiftingspro-
cessen. 

Geef jezelf wat extra’s



- Visoliecapsules die in totaal 240 mg DHA en 360 mg EPA leveren. 
Beschermt o.a. tegen hart-en vaatziekten, beroerten, reumatische 
artritis en chronische micro-ontstekingen. Ook zijn er aanwijzingen 
dat het ons cognitief vermogen positief beïnvloedt. 

- 1000 IE Vitamine D in de vorm van D3.  
Is belangrijk voor onze botten, beschermt tegen o.a. hart-en vaatziek-
ten, hoge bloeddruk, depressie en diabetes type 2. 

- Magnesium 200 mg.  
Belangrijk voor je organen, de zenuwen, spieren en nieren. Helpt bij 
het reguleren van de bloedsuikerspiegel. 

- Probioticum. Ondersteunen een goede darmflora.  
Hierdoor kan het immuunsysteem versterken.   
Voorbeelden van merken:  
AOV, Golden Naturals, Royal Green, Orthica, NOW, Bonusan VitOr-
tho, Provivorm 

Onze voeding bevat lang 
niet meer de vitaminen en 
mineralen die ze zouden 
moeten doen.



3.
Zie je lichaam als het meest kostbare bezit dat je hebt. Wat zou je 
dan nu anders doen? Hoe wil je omgaan met het meest kostbare 
bezit dat je hebt?

Heb je wel eens over de volgende punten nagedacht? Niet dat het één 
zo zeer goed is of het ander fout, eerder om er bij stil te staan en om 
bewust te worden van wat je zou willen.

- Welke cosmetica je gebruikt. Hoe natuurlijk zijn jouw producten? 

- Hoe vaak help je je lichaam om te ontgiften?  
Dit kun je doen door bijvoorbeeld naar de sauna te gaan. Of borstel 
je huid met een massageborstel. Hiermee stimuleer je de ontgifting 
van de huid, de doorbloeding en het stimuleert de celvernieuwing. 

- Mediteer je weleens? Mediteren maakt dat je je stresshormonen om-
laag brengt, waardoor je lichaam beter kan herstellen. 

- Kom je aan je uren slaap? 

- Heb je een ritme? Kun je hierin structuur aanbrengen? 

Wees lief voor jezelf



- Hoe vaak pak je je momenten van rust? 

- Ga je wel eens wandelen? Elke dag 30 minuten wandelen zorgt voor 
een toename van witte bloedcellen. 

- Wat doe je aan sport?

- Wat doe je om je lichaam flexibel te houden? 

Hoe wil je omgaan met het 
meest kostbare bezit dat 

je hebt?

10 / 32



4.
Hoe vaak ben je streng voor jezelf? We hebben allemaal een inner-
lijke criticus. Een stem die je misschien vertelt dat je op sommige 
momenten niet goed genoeg bent, dat het je niet gaat lukken, dat 
je er niet goed genoeg uitziet... enz.

Onbewust kost dit heel veel energie. Vaak is de neiging om van deze 
stem af te willen komen. Want het laat ons vaak rot voelen. Hoe meer je 
je er tegen verzet, hoe meer last je er vaak van ondervindt. 

Kun je je innerlijke criticus accepteren en omarmen als een onderdeel 
van jou? En vervolgens zelf hierin bepalen waar jij je aandacht op wilt 
richten? Je kunt je aandacht sturen en negatieve gedachten omkeren. 

Wees hierin lief voor jezelf. In gedachten en in handelen.

“Jij bent namelijk de baas van  
jouw leven. Je hebt je gedachten,  
maar je bént ze niet.”

Neem je gedachten niet altijd even serieus 



5.
Een makkelijke weg om je gezondheid op een positieve manier te 
beïnvloeden is door middel van dankbaarheid. Dankbaarheid is een 
krachtige, positieve emotie die zorgt voor gevoelens van waarde-
ring en tevredenheid. Zo heeft dankbaarheid ook meetbare po-
sitieve effecten op hormonen in het lichaam, die onze stemming 
beïnvloeden. Het verlaagt onze stresshormonen, het stabiliseert de 
bloedsuikerspiegel en het versterkt ons immuunsysteem.
 
Begin je dag goed door je dankbaarheid te uiten. Leg een notitieboekje 
naast je bed en schrijf in de ochtend minstens 5 dingen op waar jij 
dankbaar voor bent. Zo begin je je dag meteen met een positieve 
mindset! Maar vertel ook eens vaker aan anderen waar je dankbaar voor 
bent. Simpel door een briefje, berichtje, kadootje of een klein gebaar. 
En wil je hier meer een gewoonte van maken en kijken wat het op de 
langere termijn met je doet? Hou dit dan minstens 21 dagen vol!

Uit je dankbaarheid



6.
Wat is compassie voor jou? En hoe vaak uit jij compassie naar jezelf 
toe en naar anderen? Hoe meer jij jezelf met mildheid en compassie 
behandeld, hoe eenvoudiger het wordt om dit ook aan anderen te 
schenken. Compassie betekent ook: mildheid. 

Neem als voorbeeld dat je je niet zo lekker voelt. Misschien spreek je 
jezelf streng toe. “Er moet gewerkt worden en het valt allemaal wel 
mee. Misschien ook wel: waarom nu? Zit mijn lijf me wéér tegen...” Met 
compassie reageren betekent dat je in deze situatie onderzoekt, wat 
je zelf nu nodig hebt. Negeer deze behoefte niet en kijk waar je jezelf 
tegemoet kunt komen. Zet een kopje thee voor jezelf, zet muziek op 
waar je blij van wordt, en kun je niet onder je werk uit komen, bewaak 
dan goed je eigen grenzen in hetgeen wat je kunt doen. 

“Doe elke dag iets uit compassie voor jezelf 
en voor anderen.”

Wees compassievol



7.
Wanneer je je blij voelt, voel je je direct energieker. Blijdschap 
draagt bij aan een gelukkiger gevoel. Daarbij hebben positieve ge-
voelens ook een positieve uitwerking op het immuunsysteem. 

Neem jij de tijd om te doen waar je blij van wordt?
Focus je op de dingen die je mooi en leuk vindt en leer jezelf om vaker 
te denken  in een halfvol glas in plaats van half-leeg. 

“Maak een lijstje van de dingen die jou 
blij maken en probeer hier zoveel mogelijk 
tijd aan te besteden.”

Doe zoveel mogelijk waar je blij van wordt



Nog meer tips?
Regelmatig worden er op de website www.amberhanning.nl, 
Facebook én Instagram tips en blogs geplaatst om je te inspireren.

Ben je enthousiast geworden over dit e-book en wil je samen met mij 
eens naar jouw lifestyle kijken? Met een-op-een coaching kan ik je laten 
ervaren hoe bepalend jouw mindset is voor de keuzes die je maakt en 
de manier waarop jij in het leven staat. Vind je persoonlijke coaching 
nog een stapje te ver? Binnenkort is het ook mogelijk om online 
trainingen bij mij te volgen. Houd hiervoor mijn website in de gaten!

http://www.amberhanning.nl/
https://www.facebook.com/Amber-Hanning-Training-Lifestyle-293097940735669/
https://www.instagram.com/amberhanning/
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