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Tussen 4 en 6
zegt je lichaam:

OPSTAAN!

’t zijn
en...
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G KOMEN ZE IN BALANS

Ikhaatje.Ikzieje
graag.Allesgoedmetmij,
ja.Ikwilnúaardbeien.
Enchocolade.Komhier!
Gaweg! Zullenwe...?

PMS?

PUUR NATUUR
KOMT JETE HULP!

De laatste dagen vóór je menstruatie
gebruik je als vrouw het hormoon
progesteron — dat humeurschommelingen regelt —
niet op een normale manier.Tegelijk daalt het serotoninegehalte in je hersenen — de ‘geluksstof’,zeg maar.
Resultaat:een mix van lichamelijke klachten (zwelling
van de borsten,opgeblazen gevoel,vochtopstapeling,
gewichtstoename,migraine,lage rugpijn),emotionele
klachten (prikkelbaarheid,neiging tot somberheid) en
gedragsgebonden klachten (concentratiestoornissen,
lusteloosheid,vermoeidheid,trek in zoetigheid).
Met deze natuurlijke middelen breng je je hormonen
weer in balans.

GAMMA LINOLEENZUUR (GLA).

Vrouwen met menstruele klachten hebben vaak een
tekort aan GLA.Neem het in supplementvorm tijdens
de hele cyclus of tien dagen voor de menstruatie.
Goede keuze:B-Hada van Nutrogenics.

HOMEOPATHIE
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MENT OM
TE LOSSEN
BEWEEG
• Probeer zoveel mogelijk cardiovasculaire
oefeningen te doen nu,zodat je de eetaanvallen die in deze periode voorkomen,
voor kunt zijn.
• Als je moet letten op je gewicht,beweeg
dan elke dag zeker 15 minuten méér.Hou
het bij niet te intense,maar wel langdurige
cardio-oefeningen.
• Ook yoga is uitstekend,om de stress
te lijf te gaan die je in deze gevoelige
fase van je menstruele cyclus kan
ervaren.Hormoonyoga werkt
specifiek hierop.
HULPMIDDELTJES
Supplementen die fytooestrogenen bevatten,kunnen
de negatieve gevolgen van
progesteron op je stofwisseling
wat tegenwerken.Een supplement
met isoflavonen voldoet
uitstekend.Goede keuze:
Isoflavonal-Forte 80 mg
van Deba Pharma.

• BIJ HYPER-OESTROGENIE (te veel oestrogeen:
pijnlijke borsten,vochtophoping,gewichtstoename,agressiviteit):Folliculinum 15 CH
(1 dosis of 10 granules op de 8ste en de 20ste
dag van de cyclus) + Progesteronum 5CH
(5 granules op de 16de en de 25ste dag van de
cyclus).
• BIJ HYPO-OESTROGENIE (te weinig oestrogeen:
lage rugpijn,hoofdpijn,depressiviteit):Luteinum
15 CH (1 dosis of 10 granules op de 20ste dag van
de cyclus)
• BIJ KRAMPEN:Zincum 9CH en Cuprum
9CH (3 granules van elk voor het slapengaan).Deze middelen kunnen ook heel
goed gecombineerd worden met Traumeel
(van firma Heel ) of Arnica 9CH.

MAGNESIUM

Heeft een invloed op je humeur,
de verwijding van bloedvaten en de
stabilisatie van cellen,die alle drie een
rol spelen bij PMS.Niet verwonderlijk
dus dat vrouwen precies in de laatste dagen voor
hun menstruatie zo’n zin in hebben in (donkere)
chocolade,dat bomvol magnesium in zit. Goede
keuze:Magnesium Extra van Natural Energy of
Magnesium Aktief van Deba Pharma.

De beste switch die ik ooit maakte, is die van nachtuil naar
ochtendmens. Vroeger had ik het moeilijk om afscheid te
nemen van de dag. Ik zat tot in de vroege uurtjes te schilderen, schrijven of breien (echt waar!) en in het buitenland
ging ik vaak dansen tot de zon opkwam om dan met een
slaapkop aan mijn dag te beginnen. Vleermuizen, spinnen,
uilen en grondgekko’s zijn gemaakt om ’s nachts wakker
te zijn, wij mensen niet. Tussen 21 en 22 uur maakt je
lichaam het slaaphormoon melatonine aan om je subtiel
te laten weten dat het tijd is om naar bed te gaan. Negeer je
dat signaal door snel nog een aflevering van ‘Friends’ op te
zetten of te chatten met je Facebookvrienden aan de andere
kant van de wereld, dan kan het niet in herstellingsmodus
gaan. Je immuunsysteem verzwakt en na een tijd verzuren
kwaaltjes je leven.
Sinds ik yoga doe, sta ik elke dag tussen 4 en 5 op. In het begin
was het gek om mijn bed uit te wippen op een moment dat
ik er vroeger vaak pas inkroop. Maar op dagen dat ik het niet
deed, was er dat vage, onaangename gevoel dat ik het beste
moment van de dag
gemist had. Het is zo
rustig tussen 4 uur
en 5 uur ’s ochtends.
Je beseft meteen
hoe lawaaierig het is
overdag. Na de yoga
trek ik soms mijn
loopschoenen aan
en ren ik naar het
park vlakbij om wat
groen op te snuiven.
En dat allemaal
zonder dat mijn gsm
roodgloeiend staat van de sms’jes, pop-ups van Twitter,
berichtjes op WhatsApp, contact requests via LinkedIn en
Facebook-berichten. Heerlijk! Volgens de yogafilosofie
hangt er in de vroege uurtjes veel ‘prana’, levenskracht,
in de lucht. Ik vind dat je dat voelt wanneer je het venster
openzet of even naar buiten gaat. De lucht is nog zuiver en
alles is zo fris, alsof de wereld ’s nachts ingepakt was met
een cellofaantje dat er nu net afgehaald werd.
Een vriend verslikte zich in zijn soep toen ik vertelde hoe
vroeg ik opstond, maar als je op tijd in bed kruipt en je lichaam
in balans is, dan volgt het zijn natuurlijke ritme. Het is zo
geprogrammeerd dat het tussen 4 en 6 uur een wake-uphormonencocktail klaarmaakt, zodat je vol energie aan je
dag kunt beginnen. Vroege vogels zijn ook qua gezondheid
beter af dan nachtuilen. «Ochtendmensen presteren beter,
hebben minder stress en lopen minder kans op een depressie
en vetrolletjes», weet dr. Joerg Huber van de Roehampton
University in Londen. «Ze eten meer groenten en fruit, terwijl
nachtuilen overdag sneller naar fastfood grijpen.»
Ik kan iedereen aanraden om dat tikje vroeger te gaan slapen
en op te staan — zelfs al is het maar een kwartierje of halfuurtje. Uiteraard mag je jezelf niet forceren om ontiegelijk
vroeg uit bed te komen als je met een bijnieruitputting zit
of geen oog dichtdeed omdat je baby
dag en nacht nog steeds door elkaar
haalt. Maar anders is dat natuurlijke slaap-waakritme herontdekken een unieke kans om even
uit de ratrace te stappen en jezelf
te trakteren op kostbare me-time.
Volgens mij de enige échte luxe
in deze hectische tijden.

Dewinstvanje
wekkereenbeetje
vroegerzetten?
Kostbare‘me-time’

OSTEOPATHIE

Kan helpen bij sterke hoofdpijnklachten
door blokkades in het kleine bekken
weg te nemen.

YOGA

Yogahoudingen zoals de ‘opwaarts kijkende
hond’ stimuleren je spijsverteringsorganen,
zodat afvalstoffen beter worden afgevoerd
en je je niet meer zo opgeblazen voelt.
In sommige yogascholen kun je ook
echt ‘hormoonyoga’ volgen
(www.backandwhite.be).
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Goedele
Leyssen

Stress verdwijnt waar Goedele
verschijnt. Als ‘happy coach’
maakt ze zowel dokwerkers
als bedrijfsleiders zen.
Want geluk maak je zélf.

