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Over mij
Wie ben ik om jou over slaap te vertellen?

Even voorstellen

....

mijn naam is Erica Hooft,
ik ben dol op mensen en dieren.

Het is mijn passie om mijn kennis te delen over
alles wat ik ervaren heb om je leven aangenaam en
plezierig te maken.
Ik doe dat o.a. door middel van BewustZIJNs Begeleiding
en de ondersteunende energieën van LichtWesen.

Door de jaren heen zijn zo'n beetje alle varianten,
die je met slapen en niet slapen kan hebben, de revue
gepasseerd. Door de feedback over de effecten bij
verschillende tips en adviezen is dit boekje ontstaan.
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Slaap

lekker

Misschien is jouw
slaappatroon al gezond en
slaap je als een roos.
Misschien is het juist het
tegenover gestelde...
Hoe het voor jou ook is,
IEDEREEN is erbij gebaat
om een regelmatig
slaappatroon te hebben en
daar bewust mee om te
gaan.
Het is door de jaren heen
bewezen dat de impact
van slapen ervoor kan
zorgen of je leven gezond
en ontspannen kan zijn, of
juist vol onzekerheden en
stress.
In dit boekje vind je jouw
gouden tip voor een
gezonde slaap.
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Je dag kan slechts
zo goed zijn
als hoe je goed je
nachtrust was

Hoofdstuk 1

Slaap ritme
hoe slaap jij ?

ontdek of je slaapritme bij jou past
lichtwesennederland.nl
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Bij elke dag hoort een nacht en andersom.
Geen dag is hetzelfde, dus je nacht hoogst waarschijnlijk ook
niet. Toch is het goed om bewust met je ritme om te gaan.

Gemiddeld hebben we 6-8 uur slaap nodig om te herstellen voor de
volgende 24 uur.
Tijdens onze slaap gebeurt er van alles in ons lijf. Het is niet alleen een
‘paar uurtjes niks doen’, het is een soort ‘onderhoud’ van het systeem
zodat de ‘machine’ de volgende dag weer kan draaien.
Zodra er een kink in de kabel komt met ‘het onderhoud’ ‘ nachts, merk je
dat er in de machine ook iets gebeurt. Na langere tijd niet voldoende rust
en dus optimaal onderhoud te hebben gehad, komen de gebreken van
de machine naar boven.
Ons lijf is gelukkig geen machine en erg flexibel MAAR dat houdt niet in
dat het goed is om onderhoud en herstel te missen!
De prikkels van overdag worden verwerkt, de spijsvertering gaat door en
zet stofjes om, kortom er zijn veel ‘dingen’ die in de nachtelijke uurtjes
hun werk doen in ons lijf.
Daar hebben we de volgende morgen baat bij door na een goede
nachtrust uitgerust enenergiek op te kunnen staan.
Er zijn veel dingen die goed of slecht slapen kunnen beinvloeden. In dit
hoofdstuk vind je meer informatie over jouw ritme en of dat past bij wat jij
‘nodig’ hebt.
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Voor je gaat slapen:
Bepaal je hoe laat je op wilt staan. hoe doe je dat?
A aan de hand van hoe laat ik eruit moet
B gewoon elke ochtend hetzelfde, ik denk er niet over na
C ik zet geen wekker, als ik wakker word is dat de juiste tijd
Hoe laat ga je naar bed?
Heb je erover nagedacht hoeveel uur je wilt slapen?
A ik ga altijd op dezelfde tijd slapen en sta op dezelfde tijd op ook in het
weekend
B ik ga door de week op dezelfde tijd slapen en sta op dezelfde
tijd op,
maar in het weekend slaap ik lang uit.
C als ik echt moe ben en mijn ogen vallen dicht, ga ik pas slapen.
Ik heb
geen vaste tijd

Douchen, is dat lekker om ’s avonds te doen of liever ’s morgens?
Wat past het beste bij jou? Kijk niet alleen naar wat ‘handig’ is,
let vooral op hoe je je voelt als je voor de een of de ander kiest.

Wanneer je ’s ochtends door een douche wakker wordt is dat misschien
voor jou het fijnst. Aan de andere kant kun je door een warme douche of
warm bad lekker rozig worden en makkelijker inslapen.
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Jouw
'voor het slapen gaan'
ritueel
Gebruik het invulbare deel van deze pagina om een overzichtje
te maken wat je ‘allemaal’ doet voor je gaat slapen.
Kijk of dat allemaal echt nodig is om te kunnen gaan slapen,
misschien kan er wat af of moet er wat bij.
Maak er een vast ritueel van om elke avond te herhalen.
Het klinkt heel oudbollig, maar voorspelbaarheid geeft rust…
Als je elke avond hetzelfde riedeltje herhaalt komt
er rust waardoor het slapen gaan een ritme krijgt.

Vul hieronder in wat je doet op het moment dat je ‘naar bed gaat’.
Denk bijvoorbeeld aan eerst tandenpoetsen,
dan naar de wc, kleding uit - pyjama aan, etc.

Dit doe ik altijd:

Dit wil ik proberen:
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Je kunt beter een
nachtje slapen over
wat je wilt doen, dan
wakker liggen van
wat je hebt gedaan

Hoofdstuk 2

Bed geheimen
stiekem de beste
slaapkamer weetjes

alles wat je moet en wilt weten over de
plek die belangrijk is voor je slaap; je bed!
lichtwesennederland.nl
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Bed geheimen

....

lekker slapen begint bij het begin... wat heb je nodig? Een bed!
Wat je over je bed moet weten vind je in dit hoofdstuk.

Bed
Je bed, een voorwerp in je huis wat ongemerkt intensief gebruikt wordt.
Naast je computer en telefoon is je bed 1 van de dingen die je urenlang
achtereen benut. Geen wonder dat je bed een bepaalde ‘levensduur’
heeft, en met name je matras dan.
Een matras gaat gemiddeld 10-15 jaar mee. Afhankelijk van bijvoorbeeld
hoeveel je transpireert ’s nachts neemt de kwaliteit af. Bij meer transpiratie
wordt de levensduur korter.

Om je matras in een goede conditie te houden moet het ‘gelucht’ worden,
maar je kunt het niet zomaar aan de lijn hangen. Het keren van een matras
helpt, net als het terugslaan van je beddengoed terwijl je met open raam je
slaapkamer lucht.
Afhankelijk van het soort matras (waar het van gemaakt is) is er een ‘keerschema’.
Bij het ene matras kun je bovenkant die beslapen is draaien naar de
onderkant, en bij andere matrassen kun je daarnaast ook nog het hoofd en
voeten einde keren. Ben je benieuwd wat jouw keer-schema van je matras
is? vraag het aan de leverancier of raadpleeg een gespecialiseerde
beddenzaak.
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Verstelbare bodem
Veel bedden zijn met een (elektrisch) verstelbare
(latten)bodem uitgerust. Dat is fijn als je in bed wilt lezen
en kan zitten in je bed, maar… let goed op voor je gaat
slapen dat de bodem weer helemaal ‘vlak’ is voor een
optimale doorbloeding tijdens je slaap.
Hoger gelegen delen krijgen minder makkelijk vers
bloed wanneer je lichaam niet helemaal horizontaal ligt.
(in het volgende hoofdstuk vind je tips over de optimale
slaaphouding)

Bed-en-Goed
Er is niets zo lekker dan een schoon bed als je gaat slapen!
Natuurlijk kun je niet elke dag je beddengoed wassen, dat zou gekken werk
zijn. Je kunt er wel alles aan doen om een zo lekker fris mogelijk bed te
behouden tussen de wasbeurten in!
Het begint al met de stof waar je beddengoed van gemaakt is, hoe meer
synthetisch materiaal, hoe minder ademend en dus fris je bed blijft.
Tijdens het slapen transpireren we ongemerkt, dit heeft met ons herstel en
het opruimen van afvalstoffen te maken. Hoe beter je beddengoed ademt,
hoe minder je transpireert en hoe frisser je lakens.
Het hangt van je eigen voorkeur af of je liever onder koel (bio)katoen of
bamboe slaapt of de warmte van flanel kiest. Let vooral op of er geen
synthetische vezels inzitten.

Warm of Koud
De een stapt graag in een warm bed, de ander heeft liever een koel bed om
te gaan slapen. We zijn allemaal anders en dus is het goed om naar je
persoonlijke voorkeur te luisteren, zelfs wanneer je met je partner in een
2-persoons bed slaapt en jullie allebei wat anders willen.
Het kan een goede oplossing zijn om in laagjes je bed op te maken. Zo kun
je precies de juiste temperatuur die voor jou fijn is regelen. Word het
kouder? Laagje erbij. Word het warmer? Laag je eraf.
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Dekbed VS Deken
Dekens zijn weer terug van weggeweest! Heel lang waren dekbedden ‘het’
en dekens waren ‘ouderwets’. Steeds meer mensen merken dat dekens
handig zijn wanneer je in laagjes je bed opmaakt, daarnaast staat het ook
leuk als je een beetje met kleuren speelt.
Een dekbed kan een heerlijk behaaglijk gevoel geven om onder te kruipen
en er zijn tal van mooie ‘design’hoezen om je dekbed in te steken. Wie niet
tegen veren of schapenwol kan zal waarschijnlijk een synthetisch dekbed
hebben. Over het algemeen weegt een dekbed weinig.
Een dekbed van schapewol is zwaarder en reguleert de warmte beter.
Vooral het gewicht kan hier voordelen geven. Onder wat meer gewicht
slaap je vaak rustiger en dieper. Dekens hebben ook meer gewicht wat
bijdraagt aan een ontspannen slaap.

Verzwaarde dekens
Voor mij zijn ze niet meer weg te denken: verzwaarde dekens.
De koestering van een ‘holletje’ om in weg te kruipen en je veilig te voelen
voor een ontspannen slaap is een genot wat nog niet bij iedereen bekend is.
Het lijkt een beetje op het inbakeren van baby's. Wanneer er meer druk van
buitenaf komt, ontspannen de spieren en val je makkelijker in slaap.
Verzwaarde dekens hebben nog veel meer voordelen, door het gewicht is
de neiging om te draaien in je slaap veel minder en kom je in je diepe slaap.
De dekens die ik gebruik zijn gemaakt van biologisch katoen en de vulling is
ook natuurlijk. Dat geeft als voordeel dat het materiaal ademt en geen
warmte afgeeft. Je kunt je deken daardoor het hele jaar gebruiken, zelfs in
de warme zomer maanden.
Het advies is om een deken te kiezen die ongeveer 10% van je lichaamsgewicht is. (ikzelf vind een zwaardere deken fijner - ongeveer 15%
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Je slaapt gemiddeld tussen de 6 en 8 uur per nacht.
Al die tijd heb je contact met je beddengoed.
Bijvoorbeeld je kussensloop, je hoeslaken en je laken of
dekbedhoes.
Je huid ligt de hele nacht hier tegen aan. Het is dus
logisch om te kijken wat er aan stofjes blijven hangen
door het wassen en of deze goed zijn voor je huid.
Wees voorzichtig met alle chemicaliën die in wasmiddelen en
wasverzachters zitten. Ze ruiken misschien wel lekker maar het blijft
onnatuurlijk. Kijk eens wat voor jou een natuurlijk alternatief zou kunnen zijn,
er zijn tegenwoordig veel merken die vrij van schadelijke stoffen
wasmiddelen maken.
Ik heb zelf gemerkt dat bijvoorbeeld de wasstrips van TruEarth je was zo
zacht maken dat ik helemaal geen wasverzachter meer gebruik,
ook niet voor de geur! Het ruikt heerlijk en is puur.

Was-GOED

Snuffel eens rond op internet en kijk wat voor jou een goed ‘alternatief’ kan
zijn om je nachtrust een gezonde boost te geven. Hoe minder ‘meuk’ je
binnenkrijgt en aanraakt, hoe beter je nachtrust wordt.
Uit onderzoek is gebleken dat zogenaamd naakt slapen gezonder is.
Heb je moeite met opstaan? Word je minder uitgerust wakker? Dan is dit
iets voor jou!
Om in een ontspannen slaap weg te kunnen zakken is het nodig dat je
lichaamstemperatuur een paar graden daalt.
Wanneer je jezelf (te warm) aankleed in bed raakt dit natuurlijke patroon
verstoord en herstel je minder gedurende de nacht.
Door een verstoord slaappatroon raken je hormonen uit balans, met name
het hormoon Cortisol.
Cortisol is een stresshormoon dat gedurende de avond afneemt om plaats
te maken voor het hormoon Melatonine welke voor inslapen zorgt. Wanneer
je ’s morgens wakker wordt is het andersom.

Bloot in bed?

Als je symptomen ervaart als slecht inslapen, meer honger gevoel, trek in
snelle suikers en moeite met opstaan, is de kans groot dat de disbalans van
Cortisol en Melatonine hier voor zorgt.
Daarnaast maken we bij huid-op-huid contact het gelukshormoon
Oxytocine aan wat zeker ook bijdraagt aan een ontspannen en diepe slaap.
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Draag altijd je
favoriete nachthemd,
je weet nooit wie je
in je dromen
tegenkomt

Hoofdstuk 3

Uitgeslapen tips

praktische
handreikingen & adviezen

Feiten en Fabels voor wakkere mensen
die lekker willen slapen
lichtwesennederland.nl
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Door allerlei omstandigheden kan dat natuurlijke ritme verstoord raken.
Wat kun je zelf doen om jouw ritme, jouw basis weer te hervinden en zo
nodig te herstellen? De tips in dit hoofdstuk kunnen je helpen.
Het is onmogelijk om te stellen dat de gegeven tips volledig zijn voor alle
verstoringen in slaapritme. Toch kan het zijn dat juist de tips die hierin staan
je op het juiste spoor brengen waardoor je zelf de draad oppakt en je
natuurlijk ritme hervindt.
Voor sommige mensen zullen (een paar van) de tips voldoende zijn om hun
dag en nacht ritme in balans te krijgen, voor anderen is er misschien nog iets
extra’s nodig.
In hoofdstuk 6 en de pagina’s daarna vind je mogelijk de oplossing.

Is één uur verschil teveel voor je?
Pas je ritme dan geleidelijk aan. Met de zomertijd gaat de klok ineens een
heel uur vooruit. Dat betekent een uur eerder naar bed, maar zeker niet een
uur langer slapen.
In het najaar wanneer de wintertijd in gaat lijkt het of we er een heel uur bij
krijgen. Dikke onzin natuurlijk, want dat uur hebben we in het voorjaar
‘ingeleverd’.
Het verschil tussen zomer- en wintertijd hoeft geen probleem te zijn als je er
bewust mee omgaat;
TIP - Ga de nacht voor de zomertijd in gaat al een half uur eerder naar
bed als normaal, sta op normale tijd op zodat je ritme doorloopt.
De volgende nacht in de ‘nieuwe’ tijd ga je dan nog maar een half uur
eerder naar bed en loopt jouw aantal slaapuren gelijk.
TIP - maak niet de ‘fout’ door jezelf rijk te rekenen met ‘dag’uren
wanneer de klok verzet moet worden. Kies ervoor om op de zaterdag
voor de wintertijd op normale tijd te gaan slapen en niet een uur later.
Of door een half uur later te gaan slapen (net zoals hierboven met
zomertijd) is de overgang niet te groot
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17

Lange avonden
Op de 3e zondag van Maart gaat de zomertijd in. De zomertijd duurt 7
maanden. De laatste zondag in Oktober gaat de ‘gewone’ tijd (wintertijd) in.
Wist je dat niet overal een zomer en wintertijd is? Sommige landen doen er
niet aan. In Amerika zijn zelfs 2 staten die niet mee doen. Landen rond de
evenaar hebben geen voordeel van zomer of wintertijd. Dat komt door het
geringe verschil in zonne-uren door het hele jaar, de zon schijnt daar in
zomer en wintertijd bijna even lang.

Licht en Donker
Je slaapt het beste in een donkere kamer. De nacht is niet voor niks zonder
zonneschijn. Door (veel) licht in je kamer te hebben als je slaapt, kom je niet
in een diepe slaap en rust je minder goed uit.
Het licht zorgt voor een alerte en wakkere staat in je hoofd, wat onhandig is
als je juist wilt rusten en herstellen.
Wil je toch een lampje aan? Kies dan voor oranje-rood licht wat op
zonsop- en ondergang lijkt. Zo houd je het natuurlijk en slaap je beter.
Om in te slapen helpt het om (zeker in de ochtend) buiten in het daglicht te
zijn. Door de stofjes die dan aangemaakt worden kun je helder in je hoofd
reageren (wakker zijn).
De aanmaak van de slaapverwekkende stofjes die wanneer het gaat
schemeren plaats vindt is ook gebaat bij goed daglicht in de ochtend.
Door alleen kunstlicht om je heen te hebben is het verschil te klein en
ontregel je de wakker/sluimer stand van je lichaam.
TIP - tegenwoordig heb je van die mooie lampen die van kleur
veranderen. Zoek een mooie warme oranje-rode tint uit en gebruik die
als avond/nachtlamp.
TIP - Er bestaan al jaren wekkers die de zonsondergang en zonsopgang
simuleren. Daarmee slaap je makkelijker in en word je makkelijker
wakker. Een voorbeeld is de Philips Wake-up Light.
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Feit of Fabel?
Kun je slaap inhalen? Fabel… Je kan niet iets inhalen wat je eerder had willen
of ‘moeten’ doen. Slaap is geen container die je kunt aanvullen als hij leeg
begint te raken. Ben je moe? Ga op tijd naar bed, neem je slaapuren serieus,
neem jezelf serieus.
Kun je voor slapen? Fabel…. Net als slaap inhalen gaat ook ‘voor’ slapen niet.
Sterker nog, door een middagdutje kun je zelfs je slaapritme voor de nacht
door elkaar gooien.

Slaap-uren voor 24:00 uur tellen dubbel.
Feit… Wie op tijd zijn bed in gaat rust beter uit dan wie over zijn slaap heen is
en dan vanuit over-vermoeidheid gaat slapen.
Het menselijk lichaam heeft een ‘standaard’-ritme waarbij de voorbereiding
op de nacht rond 9 uur ’s avonds begint met lichte vermoeidheid en
slaperigheid.
De meeste mensen negeren dit of herkennen dit niet meer. De beste tijd om
te gaan slapen is rond 10 uur, zeker wanneer je bedenkt dat je 7-9 uur slaap
per nacht nodig hebt. Reken maar uit hoeveel uur je kunt slapen voordat je
wekker gaat…
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Feit of Fabel? (2)
Melatonine innemen helpt om te slapen.
Feit… Melatonine is een hormoon wat met slapen te maken heeft. Je lichaam
maakt zelf melatonine aan en soms kun je de aanmaak ervan stimuleren als
het slapen ‘beter’ mag.
en Fabel… Door langere tijd melatonine toe te voegen als supplement haal je
jouw natuurlijker systeem om zelf melatonine aan te maken over hoop. Het
kan dan lijken dat het niet meer werkt, of dat je niet meer zonder kan. Beter
is om iets natuurlijks te gebruiken dat de aanmaak van Melatonine in je
lichaam stimuleert in plaats van het van buitenaf toe te voegen. (Zie ook
hoofdstuk 4)

Schaapjes tellen
Fabel… Bijna iedereen heeft dit trucje wel eens geprobeerd wanneer het
slapen niet lukte.
Er zijn mensen die zeggen dat terugtellen wel werkt…. Begin bij honderd en
tel terug naar nul. Mijn idee hierover? Je houd je hersenen actief door te
tellen, dat neigt meer naar wakker bewustzijn dan naar slapen.

Aan de andere kant van het bed slapen
Feit… door je patroon van ‘moeilijk’ slapen te doorbreken en aan de andere
kant van het bed te gaan slapen, ervaar je een ander verloop van je slapen
gaan. Dit kan je helpen de cirkel te doorbreken doordat je iets anders doet
dan in je automatisme zit. Verandering maakt ruimte, in je hoofd en in je
patroon.
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Nog even Netflixen in bed?
Wanneer we 's avonds moe worden is ons natuurlijke ritme er op ingesteld
dat het licht dimt en we de overgang naar donker gemakkelijk kunnen
maken.
Het licht van je scherm is zo ontzettend fel dat het als daglicht met volle zon
binnenkomt. Dat is heel onnatuurlijk op het moment dat het buiten (bijna)
donker is.
Als je toch even je tablet of telefoon wilt gebruiken EN niet je bio ritme wilt
verstoren (of zo min mogelijk) stel dan een zogenaamde 'blauwfilter' in. De
meeste moderne telefoons hebben dat er standaard in zitten.

Heeft jouw telefoon dat nog niet? de app f.lux is gratis.
Door het licht minder fel en warmer te maken komt het dichter bij het licht
van de zonsondergang.
Bij een iPhone heet het Night Shift (Instellingen - Beeldscherm en
helderheid).
Op een Android telefoon kan het onder 'nachtmodus' of 'filter op blauw licht'
staan.

Beter is natuurlijk om je telefoon of tablet 's avonds helemaal niet meer te
gebruiken, maar wie kan dat tegenwoordig nog?

Probeer het eens! En hou het dan tenminste 2 weken vol voor je weer terug
gaat naar de normale schermhelderheid.
Kijk eens hoe het voor jou verandering brengt in jouw moment van inslapen.
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Ontspannen voor de TV?
Zonder er bij stil te staan bouwen we in ons lijf spanning op door de dingen
die we zien of horen. Stel je voor dat je rustig wilt gaan slapen na een
spannende actie film die adrenaline heeft doen aanmaken in je lichaam….
Het zal dan moeilijker zijn om de ontspanning te voelen en langer duren voor
je weer in rust komt.
Dit in tegenstelling tot het luisteren van rustige muziek in een omgeving met
gedimd licht, wat er helemaal op inspeelt dat je de activiteit van je lichaam
afbouwt en je voorbereid op je nachtrust.
TIP - zet de film of serie die je kijkt eens halverwege op pauze. Voel
eens in je lichaam of je alle spieren in je nek en schouders hebt
aangespannen of dat je ontspannen zit. Grote kans dat de spanning
ongemerkt aanwezig is en jou verraad dat je adrenaline spiegel nog te
hoog is om lekker te kunnen slapen.

Lezen voor het slapen gaan:
Wanneer je houding in bed goed ondersteund is om te kunnen lezen en je
een lampje hebt die licht genoeg is om te lezen, kan het een fijn moment zijn
om daarna in te slapen.
Je kunt er ook voor kiezen om gewoon op een stoel of bank in een goede
houding te lezen alvorens je naar bed gaat.
Een papieren boek heeft altijd voorkeur boven een e-reader of ander
scherm. Zie ook het stukje over 'blauw licht' op de vorige pagina.

Straling in je slaapkamer:
Wie gevoelig is voor elektrosmog zal het verschil direct merken als er geen
elektrische apparaten zoals televisie, telefoon, en andere toestellen die op
‘stand-by’ straling af blijven geven in de kamer staan.
Staan ze er en kunnen ze niet makkelijk weg? Zet ze helemaal uit, of trek de
stekker eruit.
Zonder dat we het in de gaten hebben ervaren we allemaal een storingsveld
van elektrosmog. De ene is zich er meer bewust van dan de ander, en voor
iedereen is het beter om hier van zo min mogelijk om zich heen te hebben zeker voor je nachtrust.
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Slaapdronken:
Wist je dat na 17 uur wakker zijn je reactie vermogen afgenomen is naar het
niveau wat gelijk is aan 0,5 promille alcohol in je bloed? Waar zou de term
‘slaapdronken’ vandaan komen?

Even geduld:
Het is heel normaal dat je niet meteen inslaapt, het duurt ongeveer 20
minuten voor je helemaal ingedommeld bent. Maak je dus niet druk als je na
10 minuten nog met je ogen open ligt, dat is helemaal ok.

Optimaal-Slapen tips:
Iedereen weet zo’n beetje wel dat de beste slaaphouding een rechte
wervelkolom is als je op je zij ligt. Is jouw matras daar geschikt voor, kun je
op je zij liggen en merken dat je taille ondersteund wordt? Dat je schouders
geen druk voelen en ‘wegzakken’ in je matras? Dat je heupen dieper liggen
dan het midden van je rug?
Als dat niet het geval is, probeer eens een topmatras bovenop je
‘gewone’ matras om de drukplekken weg te nemen en die horizontale
lijn goed te krijgen.
Merk je dat je knieën druk op elkaar uitoefenen als je op je zij ligt?
Gebruik een kussentje ertussen om de stand van je bovenbenen rechter
te maken. Kan ook helpend zijn bij onrustige benen.
Wanneer je op je rug ligt, probeer dan eens zonder kussen te liggen
zodat je nek niet in een onnatuurlijke ‘knik’ naar voren buigt door je
hoofdkussen. Steeds meer mensen ontdekken ‘de ruimte’ in hun nek en
hoofd door het slapen zonder hoofdkussen. Houd je kussen wel bij de
hand voor als je op je zij draait. Na wat nachtjes oefenen pak je vanzelf in
je slaap en leg je het weer weg wanneer je op je rug gaat liggen. Ik zelf
‘klap’ als het ware mijn kussen omhoog tegen het hoofdeinde wanneer ik
op mijn rug slaap.
Regel je temperatuur met losse dekens en bijvoorbeeld een sprei in
laagjes. Zo heb je altijd de mogelijkheid om je temperatuur aan te passen
zonder dat je er een nachtelijke toestand van hoeft te maken om je bed
‘opnieuw’ op te maken. Zie ook Hoofdstuk 2 over Bed-en-Goed.
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Ik ben zo goed in
slapen,
ik kan het met mijn
ogen dicht

Hoofdstuk 4

Eet, slaap, leef

!

5 voedingsmiddelen voor
een gezonde slaap

waarom voeding bijdraagt aan een
ontspannen nachtrust en een energiek lijf
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Ken je het gezegde ‘je bent wat je eet’?
Je voeding heeft een enorme impact op je leven,
zowel overdag als ’s nachts.

In de nacht schoont je lichaam zich, het hersteld zich in rust.
Hoe meer verstorende en ‘foute’ stoffen je binnenkrijgt, hoe harder je lijf
moet werken in de nacht om dat er zo goed mogelijk uit te werken.
Klinkt logisch en handig EN het mag een stukje zijn waar je met een kritisch
oog naar kijkt van tijd tot tijd.
Hoe zwaarder je jouw lijf en spijsvertering belast met ‘ongezonde’ dingen,
hoe meer energie dit van jouw gebruikt. Je lijf heeft als grondregel om je in
balans te houden en gezond te houden, het doet dit zo goed als mogelijk is.

Hoe kun je zelf invloed uitoefenen op een rustige nacht?
Door kritisch te bekijken wat je op een dag in je lijf stopt qua eten en drinken
kun je al een beetje inschatten of er teveel energie op gaat aan herstel en
detox in de nacht.
Wanneer je de moeite neemt om op te letten wat je eet hoef je helemaal
niet saai en ‘alleen maar groen’ te eten. Er is ook nog een tussenweg.
Natuurlijk hebben ‘superfoods’ de voorkeur als je lijf mag kiezen, maar het
hangt er een beetje vanaf of je daar al aan toe bent. Zowel mentaal als
emotioneel vraagt het een andere invalshoek. Ben je er klaar voor en wil je
het meest zuivere en verse groene voedsel wat je makkelijk kunt bereiden?
Neem even contact met me op, dan bespreek ik dat persoonlijk met je. Het
gaat namelijk te ver om dat hier uitgebreid te behandelen.

lichtwesennederland.nl

26

Wat kun je meteen doen, meteen aanpassen om een
rustigere nacht te ervaren binnen in je lijf?
Je organen hebben allemaal een ‘eigen tijd’ waarop ze hun best doen om te
herstellen.
De lever die helpt met ontgiften is bijvoorbeeld tussen 1 en 3 uur ’s nachts op
zijn ‘best’.
Het kan dus zijn als je elke nacht op dezelfde tijd wakker word, dat je orgaan
jou een ‘email’ stuurt met de vraag er extra aandacht aan te besteden en dit
orgaan in balans te brengen of te ondersteunen.

Om alle organen minder te belasten kun je de volgende dingen in je ritme meenemen:
Eten na 21:00 uur, wat het ook is, helpt je organen niet. Het is een belasting
voor je organen omdat de eerste aanzet tot ontgiften al rond 21:00 uur start.
Het is ook daarom dat je lichaam vaak rond deze tijd aangeeft dat je
vermoeid bent.
Koffie, thee en alcohol…. we weten best dat dit niet helpt om ons lichaam
‘schoner’ en gezonder te krijgen. Door er bewust mee om te gaan en de
‘nachtklok’ van onze organen te respecteren hoef je dit echt niet uit je leven
te bannen. Wees wijs hoe je ermee omgaat.
Iedereen kan bedenken dat een kopje espresso vlak voor het slapen gaan
een tegengesteld effect heeft.
Chocolade, chips, nootjes en snacks… Lekker!! en vooral bij een spannende
film voor veel mensen een gewoonte. Heb jij ook weleens gemerkt dat de
beelden die je ziet van invloed zijn op jouw hand die steeds in die chipszak
verdwijnt tot je zomaar de bodem voelt? Precies! Door je aandacht op het
beeldscherm te houden, gaat er een ander ‘programma’ in werking die jou
op de automatische piloot dingen in je mond schuift.
Als je echt trek hebt in iets en het is later op de avond, houd er dan rekening
mee dat hoe lichter verteerbaar hetgeen is wat je eet, hoe minder het jouw
systeem belast.
Liever niets natuurlijk, maar als je dan iets eet, doe het dan bewust!
Kies liever voor een appel dan een zak chips met allerlei vetten en zout die
een ware aanslag zijn.
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Glaasje rode wijn… Op zijn tijd best okee als je van wijn houd.
Denk er wel aan dat er een groot verschil zit tussen een glas en een fles!
Wil je dan heel graag toch dat glaasje wijn, neem er dan een handje
walnoten bij om de balans te helpen in je lijf. Het kan je helpen met inslapen
als je iets meer alcohol drinkt, maar het houd je de 2e helft van de nacht uit
je diepe slaap.
Kamille thee of warme melk… Om in te slapen word vaak een glaasje warme
melk benoemd als remedie. In melk zitten dierlijke vetten, en vetten blijven
vetten…. ook in melk. Beter is het om een kopje kamille thee te nemen, die
brengt je maag tot rust en ontspant je spijsvertering waardoor de organen
kunnen doen wat ze het beste doen ’s nachts - jou van je afvalstoffen
afhelpen!

Je darmen spelen een cruciale rol in je nachtrust en je helderheid op de dag,
ze worden niet voor niets je 2e hersenen genoemd. Reden genoeg om je
darmen te helpen jou te helpen. Voor veel mensen geldt dat wanneer je
geen pijn aan je darmen ervaart ze denken dat het wel goed zit daar.
Helaas hebben de meeste darmen het zwaarder met ons dieet dan je kunt
voelen. Darmen worden niet heel blij van gluten, suikers, alcohol, zuivel en
koffie.
Het darmslijmvlies (de filter van de stofjes die wel of niet je bloed in mogen)
heeft een sleutelpositie in jouw darmgezondheid. Wanneer het
darmslijmvlies beschadigd of stuk is komen er (gif)stoffen in je bloed die
voor extra vermoeidheid zorgen.
Die vermoeidheid zorgt er niet automatisch voor dat je je moe voelt zodat je
kunt slapen, het is een andere vorm van vermoeidheid die je eerder
futloosheid kunt noemen.
De darmslijmvlies hersteller ‘Gut Harmony’ zorgt ervoor dat je binnen 6
weken weer een gezond darmslijmvlies krijgt en ondersteunt je
immuunsysteem. Het helpt je om het toxische glyfosaat uit je lichaam te
verwijderen en maakt je hoofd helderder.
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Melatonine aanmaak, zo help je je lijf
Je lichaam maakt zelf melatonine aan, zoals al eerder aangegeven. Door
natuurlijke ondersteuning van bijvoorbeeld een zure kersensap concentraat
(Apothe Cherry) breng je de aanmaak van melatonine in balans. Het is geen
zogenaamde inslaap ondersteuner, het zorgt ervoor dat door de juiste
hoeveelheid melatonine je lichaam in een diepe slaap, de zogenaamde
REM-slaap, kan komen voor optimaal herstel van je hele systeem.
Het voegt dus niets van buitenaf toe qua melatonine, het is een natuurlijk
boost om jouw aanmaak in evenwicht te brengen.
Waarschijnlijk is het nu wel duidelijk dat een gezonde leefstijl qua eten
bijdraagt aan een gezonde nachtrust en lekker slapen.
Welke voedingsmiddelen kun je handig gebruiken om je nachtrust te
helpen?
Bananen - ja echt, bananen zitten vol magnesium. Magnesium helpt om
je spieren te ontspannen en tegen nachtelijke spierkrampen.
Walnoten - in walnoten zit tryptofaan, een aminozuur dat helpt bij het
omzetten van serotonine en melatonine. Een handje walnoten kan je dus
helpen sneller in dromenland te komen.
Eet eens vis in plaats van vlees. Vlees is lastiger te verteren dan vis.
Daarnaast heeft vis het voordeel dat er bijvoorbeeld in tonijn tryptofaan
in zit. De omega-3 vetzuren hebben een gezond voordeel dat het tegen
gewrichtspijn en depressie kan helpen, alles bij elkaar een gezonde keus
om beter te slapen.
Honing - de natuurlijke suikers in honing helpen bij het transport van
tryptofaan door je insulineniveau een kleine boost te geven. Het helpt de
hoeveelheid glucose in je bloed te stabiliseren en bevordert de aanmaak
van melatonine. Lekker in een kopje (kruiden)thee bijvoorbeeld.
Aloe Vera concentraat om in te nemen - Door voor het slapen gaan wat
aloe vera in te nemen krijgen je huid en organen extra hydratatie zodat
ze als een ‘geoliede machine’ hun taak kunnen uitvoeren. Dit vervangt
natuurlijk de hoeveelheid water die je per dag zou moeten drinken niet!
Er zijn nog veel meer tips als het om voeding gaat, en zoals ik al eerder
aangaf… neem gewoon contact met me op als je meer informatie wilt.
Er is zoveel mogelijk!
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Als het regent zoek
je de regenboog,
als het donker is..
zoek de sterren
in de nacht

Hoofdstuk 5

Inspannende
Ontspanning

beweeg zodat je makkelijker rust

Door je voldaan moe te voelen na
inspanning, komt de ontspanning vanzelf
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Inspannen en Ontspannen, het lijken tegenovergestelde…
Toch is niets minder waar! het zijn synergisten - ze versterken elkaar.
Wie een hond of kat heeft weet dat het dier zich altijd uitrekt voor het in
beweging komt.
Je zou het als een soort warming-up, een voorbereiding kunnen zien.
Hoe komt het dat wij dat niet doen? Heeft dat er mee te maken dat we niet
zomaar vanuit een ontspannen positie ineens vol in de achtervolging
moeten om onze ‘prooi’ te vangen?
Is het dat we onze natuurlijke beweging verleerd zijn door de eeuwen heen?
Wie zal het zeggen…..
De voorbereiding op een actie is natuurlijk voor ons hoofd een logische stap,
en wij bereiden ons ook op onze manier voor. Meestal is dat mentaal, met
onze gedachten - zelden fysiek met ons lijf en spieren.
Beweging is een must, het is goed voor ons lijf en ons (volle) hoofd.
Precies daarom kan inspanning goed helpen om in ontspanning te komen.
Voorwaarde van de beweging is wel dat het beoogde doel om te bewegen
geen hoge stress of druk met zich mee brengt. Een wedstrijdje is minder
stressvol dan een lange werkdag met veel (in)spanning.
Wanneer je gaat sporten in welke vorm dan ook, is het goed om te beseffen
dat ons lichaam tot 3 uur nodig heeft voor het in ontspanning kan komen.
Met yoga en meditatie is dat anders, daar werk je met je inspanning aan je
ontspanning op hetzelfde moment.
Wil je in de avond wat aan beweging doen? Kies dan bijvoorbeeld voor 1 van
de tientallen vormen van Yoga. Er is voor ieder wat wils. Houd je van actief
en meer gymnastisch? Hatha-Yoga zou jouw ding kunnen zijn. Ben je meer
van dromerig rustige bewegingen maken? Slow Yoga Flow is misschien wel
iets om te overwegen.
Houd je van warmte en reageren je spieren daar goed op? Hot Yoga is
heerlijk! (en intensief)
Natuurlijk zijn er op internet tal van informatieve video’s te vinden om yoga
thuis te doen, speel er eens mee en ervaar wat je fijn vindt.
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Mediteren als individuele inspanning.
Huh, is mediteren inspannend?? Het klinkt raar en mediteren is ook
inspannend. Natuurlijk ervaar je de ontspanning meer dan de inspanning,
maar denk maar eens aan je houding.
Voor een optimale meditatie houding is een rechte rug een must. Wanneer
je in kleermakerszit of lotushouding zit merk je vanzelf hoe je lijf zich inspant
om in deze houding te verstillen. Je spieren worden statisch getraind en je
merkt na elke keer dat je de houding beoefent hebt dat je spieren langer en
meer ontspannen raken.
Mediteren kun je ook liggend doen, het is soms handiger om dat niet te
doen. Vooral wanneer je erg moe bent, of een vol hoofd hebt is het beter om
te gaan zitten. Wanneer je ligt met je ogen dicht is het heel gemakkelijk voor
je lijf en hoofd om dit te verwarren met je slaaphouding. Het gebeurt meer
dan eens dat mensen die beginnen met meditatie in slaap vallen, in plaats
van de rust en ruimte in zichzelf te ervaren.
De kunst van meditatie is om alles te integreren, niet om een leeg hoofd
zonder gedachten te hebben. Je kunt je denken niet met een knopje
uitschakelen. Je kunt wel een staat van zijn ervaren waarin je gedachten
naar de achtergrond verdwijnen en je zo helder in je bewustzijn bent dat je
het als stilte ervaart.
Wil je beginnen met meditatie? Start met een geleide meditatie die jou stap
voor stap door het proces leidt.

De morgenstond heeft goud in de mond
Hard lopen in de ochtend, een supergoed idee! In de morgen is er zelfs op
warmere dagen nog voldoende zuurstof in de lucht. Door al vroeg op de dag
je lichaam fysiek actief te maken zorg je ervoor dat je meer uit je dag kan
halen. Het bloed wordt als vanzelf rondgepompt en geeft op alle plekjes en
uithoeken een vers portie zuurstof af!
Beter voor je lijf, beter voor je hersenen en beter voor je slaap!
Want in de ochtend is het licht optimaal voor het aanmaken van melatonine
later op de avond. Dat klinkt een beetje gek, maar als je bedenkt dat het
verschil in licht tussen dag en nacht best groot is, is het logisch dat je ’s
morgens (fel) licht nodig hebt om de tegenstelling van de avondschemering
te kunnen gebruiken voor je hormonale balans
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Een ander groot voordeel van sporten en inspanning is dat volle hoofden
leeg raken. Door je aandacht helemaal aan een fysieke actie te (moeten)
besteden, kom je met je aandacht uit je hoofd waar het het meeste van de
tijd op gevestigd is.
Zit je veel en snel in je hoofd? Ga iets ondernemen wat bijvoorbeeld een
goede coördinatie van handen of voeten van je vraagt. Grote kans dat als je
daar jezelf in bekwaamd je DE manier gevonden hebt waar je je lekker bij
voelt.
Buiten in de tuin of op je balkon lekker in de aarde wroeten. Met je handen in
de grond komt er rust in je lijf en hoofd. Let wel op je houding en maak het
jezelf makkelijk terwijl je bezig bent. Dat is niet hetzelfde als maak je er
makkelijk van af!
en gemakkelijke houding voorkomt spierpijn en andere vervelende pijntjes
in je lijf.
Voor een lekkere slaap heb je overdag zonlicht nodig, ook al schijnt ze niet.
Zorg dat je 30 minuten per dag buiten bent. Drink bijvoorbeeld je thee of
koffie buiten - dan heb je zo al 10 minuten! Een wandelingetje erbij en hop, je
half uur is om!
Wandelen altijd goed!
De minst belastende beweging is lekker wandelen. Je gebruikt veel
verschillende spieren en je bent lekker in de frisse lucht.
Heb je een ‘doel’ nodig om te wandelen? Misschien kan je een keer met
iemand mee de hond uitlaten of zoek een GPS-wandeling op internet op. Er
zijn heel veel mogelijkheden om te wandelen. Je kunt zelfs een
wandelingetje naar de supermarkt maken voor een klein boodschapje die je
niet hoeft te sjouwen. Zorg dat als je wandelt dat je goed kan bewegen en
niet met zware dingen jezelf uit balans haalt tijdens het lopen.
Wil je toch iets meenemen, een rugzak is de beste optie om rechtop te
blijven lopen.
Even uit je plaat….
Door 3 minuten voluit te dansen op je lievelingsmuziek, door non-stop te
bewegen krijg je hetzelfde gevoel als een flinke wandeling. Je mist alleen de
zuurstof van buiten. Dus, ben je klaar met dansen? Neem een flesje water
mee naar buiten en breng je lijf daar tot rust.
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Ademen - het fundament van alles
Adem in Adem uit

Stel je voor dat je niet kunt ademen, hoe lang zou je dat
volhouden? Een paar minuten?
Van alle dingen op de wereld kun je uren, dagen zonder
ze. Maar ademen is de basis, als je dat niet doet is de rest
er ook niet meer. Geen adem, geen leven.
Adem is leven, dat mag je rustig stellen. Toch nemen
veel mensen onbewust ademen niet serieus.
Is dat omdat het vanzelf gaat? Is het omdat we nooit
geleerd hebben wat het belang van goede ademhaling
is? Of is het omdat niemand zich herinnert dat ademen
leven is?

Wat er ook ten grondslag aan mag liggen, ademen is zo’n beetje het
belangrijkste wat we in ons leven doen. Waarom voelt dat dan iet zo?
Het kan zijn dat niemand je ooit verteld heeft dat wat je denkt dat ademen
is, wat je nu ervaart als in en uitademen, eigenlijk maar een minuscuul
fragment is wat ademen inhoud. Je adem is hetgeen wat je lijf in beweging
zet, je hart laat pompen en je hersenen laat doen wat ze moeten doen.

Adem is leven
Ik leer al jaren aan mensen hoe je optimaal ademt en tot nu toe is er nog
niemand geweest die daardoor geen verandering van levenskwaliteit heeft
ervaren. Als ademen zo belangrijk is, waarom ademen we dan zo
oppervlakkig? Gewoonweg omdat niemand het je verteld heeft hoe je het
anders kan doen.
Een diepe en goede ademhaling zorgt ervoor dat je hele leven zich keer op
keer ververst van moment tot moment. Niet alleen je lijf, niet alleen je
spieren, niet alleen je cellen.
Alle emoties zijn ook aan je ademhaling gekoppeld, elk gevoel wat je
ervaren hebt heeft een link met ademen. Denk maar aan een schrikmoment,
je houd je adem in…
Wanneer je verwacht dat er iets ergs gaat gebeuren, je adem stokt en je
hart bonst in je keel….
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Alles is gekoppeld aan ademhaling. Ik heb al jaren geleden ervaren wat er
allemaal kan ontstaan als je dit ene ding (ademhalen) goed doet.
Daarom staan hieronder de 5 stappen die voor een goede ademhaling
‘nodig’ zijn.

Door te ademen merk je dat je makkelijker in de flow
kan blijven en je hoofd leger en rustiger wordt.
Dit zijn de stappen:
(tussen elke stap zit in het begin een halve minuut of langer, wanneer je
deze vorm van ademen gewend bent kun je ze achtereen volgend doen)
1 - IN door je neus, UIT door je mond
2 - Focus op je ademhaling, vertraag je ademhaling en vind je centrum.
Breng je aandacht naar het NU, neem afstand van wat je net deed
(verleden) en wat je straks gaat doen (toekomst) waardoor je in een soort
super-hyper prachtig bewustzijn komt.
Creëer kalmte en ge-centreerd-heid
3 - Maak je adem nu een gladde lange stroom zonder hobbels en
opstoppingen. En adem net zo lang IN als UIT, maak ze
gelijk. Meer focus en bewustzijn komt vanuit de gecentreerde aandacht,
die overal en nergens was en nu hier komt voor super helder bewustzijn
4 - Adem een klein beetje lucht meer in (niet flauwvallen of van je stoel
rollen - gewoon een klein beetje meer capaciteit van je longen
gebruiken) Adem uit, duw de lucht een beetje meer uit je longen die lucht die al zo lang in je longen gestagneerd was
5 - Maak je ademstroom consistent. Geen stops, geen pauzes, geen gaten,
het is een golvende beweging - geen pauze of einde op het hoogste
punt, geen einde of pauze op het laagste punt
bonus stap: Lach!
Laat die glimlach om je mond komen en verwelkom de lucht die je inademt.
Stuur die blijdschap door voor allemaal blije cellen in je lijf!

lichtwesennederland.nl

36

Honden zijn
de meest
waakzame dieren,
toch slapen zij
16 uur per etmaal

Hoofdstuk 6

een Engel
in je bed?
Veiligheid als basis

Engelen die een handje helpen
om lekker te kunnen slapen
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Mijn favoriete plek in huis om te ademen of te meditatie is daar waar op dat
moment de zon naar binnen komt. Dat kan dus op een andere plek zijn in
het voorjaar als in de winter en zomer als de zon onder een andere hoek
staat.
Wanneer er geen zon is, pak ik mijn meditatie mat en zit ik op een plek waar
ik me goed voel.
Zoek een plek die jou geborgenheid geeft, een plek waar jij je helemaal fijn
voelt. Veilig voelen zorgt voor de mogelijkheid tot ontspanning.

Waarom komen kleine kinderen uit hun bed ’s nachts?
Vaak is het omdat ze bang zijn. Als we ons niet veilig voelen kunnen we niet
uit de vlucht-en-vecht modus, ons overlevingsmechanisme. Dat betekent
tevens dat je niet kunt ontspannen.
Als volwassenen weten we dat er geen monsters onder ons bed zitten,
we snappen dat er geen spoken uit de kast komen, en toch….
Er kan ergens diep in de verte nog een spoortje angst uit onze kindertijd
zitten wat, zonder dat we ons daar bewust van zijn, een ongemakkelijk
gevoel geeft. Het is niet constant voelbaar, maar steekt de kop op wanneer
we piekeren of ons niet prettig voelen. Soms is er een situatie aan vooraf
gegaan die deze sluimerende emotie triggert.
Verstandelijk weten we dat we veilig zijn, en er gaat iets ‘mis’ als die
gedachte en ons onbewuste gevoel niet overeenkomen.
Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om de balans tussen dit denken
en voelen te herstellen.
De meest gebruikte ondersteuning om je veilig en ontspannen te voelen
voor klein en groot is de Knuffel Engel. Deze pluizige helper draagt engelenergie in zich en geeft dat aan ons systeem door. Het lijkt een beetje op de
radio golven die je niet kunt zien maar die er wel voor zorgen dat je muziek
kunt horen uit een apparaat.
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De Knuffel Engel heeft al veel harten veroverd.
Bij kleine kinderen werkt ze als een koesterende
knuffel als ze zich alleen voelen en geruststelling
kunnen gebruiken. En ook veel volwassenen hebben
een Engel bij zich gedurende de nacht.
Niet alle ‘grote mensen’ gebruiken de Engel als
knuffel, vaak staat ze naast het hoofdkussen en deelt
haar liefdevolle energie vanaf daar.
Wanneer je met innerlijk kind-werk bezig bent is een
Knuffel Engel bijna onmisbaar. Ze troost en sterkt je
innerlijk kind zodat de transformatie van pijn naar
vrijheid op een zachte en toch krachtige manier plaats
vind.

Onze beleving van veiligheid en ontspanning heeft niet alleen
met aanraken te maken. Door geur en met name onze
herinnering aan een geur voelen we ons vaak gemakkelijk.
Iedereen herkent wel de geur van Lavendel, een bloemetje
wat vaak met ontspanning in verband gebracht wordt.
Toch heeft de geur van Vanille en
Sinaasappel een ‘klik’ in ons onderbewuste
met de fijne momenten uit onze kindertijd hoe vaak of weinig die er ook geweest zijn.
'Relaxt Slapen' is een energie -spray die op het hoofdkussen gesprayd word
om gemakkelijker in te slapen. Met de geur-combinatie van Vanille,
Lavendel en Sinaasappel worden de deeltjes in ons onderbewuste
aangeraakt die de link leggen met ontspanning.
De spray bevat daarnaast nog energieën van diverse Engelen welke allen
op hun eigen beurt bijdragen aan een ontspannen inslaap-moment.
Door de subtiele werking van de energieën glijd je zachtjes in slaap.

lichtwesennederland.nl

40

Aromatherapie als voorbereiding op het slapen gaan
Wie voor het slapen gaan de avond al rustig wil beleven kan door
middel van een aroma-lampje een etherische olie verdampen.
De meest bekende olie voor ontspanning is Lavendel.
Wij hebben ontdekt dat de combinatie van Sandelhout en Tulsi in een
speciale verhouding bijdraagt aan een diepe ontspanning.
Niet persé om in te slapen, maar vooral ook voor de voorbereiding op slaap.
De oliemix is een uitkomst om met je meditatie een diepere laag van rust te
bereiken. Wanneer de olie op de slaapkamer verdampt wordt is er een zeer
diepe slaap mogelijk waar je goed uitgerust van wakker word.
De oliemix is de draagstof voor de energie van de Magenta straal van de
Elohim (Engel).
Wie door bijvoorbeeld veel buro- en computerwerk merkt dat er veel
spanning in het nek en schoudergebied zit, is gebaat bij een Nek-kussen vol
ontspannende en harmoniserende energie.
Door de trilling of frequentie van rozenkwarts of bergkristal te combineren
met Engel-energie wordt een nieuwe ervaring van ontspanning mogelijk
voor de spieren en de gehele wervelkolom. Metingen hebben aangetoond
dat er opmerkelijk verschil was in de doorstroming van energie met of
zonder het Nek-kussen.
Het Nekkussen kan overdag tijdens het werk gedragen worden door de
platte vorm, en is daardoor nagenoeg onzichtbaar te dragen.
Ook ’s nachts kan zij goed haar dienst bewijzen wanneer ze op het
hoofdkussen neergelegd word om tijdens de nacht de nek- en
schouderspieren met ontspanning te verzorgen.

Soms komt het voor dat ondanks alle inspanningen om een passende
oplossing te vinden voor de verstoring van slaap niets lijkt te helpen.
Een persoonlijk adviesgesprek kan dan dieper liggende ‘issues’ naar boven
brengen zodat ze opgelost kunnen worden.
Wanneer de onderliggende oorzaak aangepakt en opgelost is, komt er rust
en ruimte in het systeem, lichaam en in het hoofd.
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10% korting
op onderstaande slaap ondersteuners
klik op het kaartje om naar het product te gaan
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Knuffel Engel
28 cm

Hoofdkussen
spray
Relaxt Slapen

Magenta straal
van de Elohim
-

etherische olie

Nekkussen
met
Rozenkwarts
of Bergkristal
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Overzicht
Jouw slaapritme bevat de
sleutel tot een ontspannen
slaap of een onrustige
nacht. Je hebt ontdekt wat
je anders of fijner kan doen.

1
2

Kies uit alle tips die je
gelezen hebt 1 of 2 tips die
je als eerste wilt gaan toepassen. Gaat dat goed?
Breid dan pas uit .

3
4

Bewegen helpt! Ademen is
het belangrijkste wat er is,
als je dan toch ademt, doe
het dan goed!
Gebruik de 5 stappen en
maak je leven luchtiger.

Matras en bed, dekens of
dekbed, warm of koud....
Je kunt nu een keus maken
wat het beste past bij jouw
slaapritme en voorkeuren.

De overlapping qua impact
van gezonde voeding en
lekker slapen is je nu vast
duidelijker geworden.
Wees lief voor jezelf,
kies bewust wat je eet.

5
6

Neem gerust een Engel in
bed, sta jezelf toe om een
olie te gebruiken als
ondersteuning voor een
rustige slaap vol herstel.
Maak gebruik van wat er is.
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Slaap
lekker

Ik hoop dat wanneer je op deze
pagina bent gekomen, je net zoveel
plezier hebt gehad om het eBook te
lezen, als dat ik er plezier aan gehad
hebt om het voor je te maken.
Vanuit een dankbaar hart wil ik je
oprecht bedanken voor je interesse
en je inzet om niet alleen jouw eigen
leven en slaap beter te maken,
maar zeker ook voor de impact die
het op je heeft wanneer je beter
slaapt.
Jouw dagen zullen beter, mooier en
liefdevoller worden door de keus die
je nu gemaakt heb om je slaap en
nachtelijk herstel serieus te nemen.
Die impact gaat verder dan alleen jou,
het geeft je de mogelijkheid om
anders te reageren waardoor je de
levens van andere mensen ook
indirect beïnvloed.
Dankjewel dat je helpt de wereld
een stukje mooier en
liefdevoller te maken.
Namaste.
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Ben je klaar voor de

Vervolg Stap ?
Hoe zou je het vinden om van schone slaapster naar
wakkere wereld-bewandelaar te groeien?
- zonder tijd op te offeren voor plezier en genieten - zonder emotionele ballast

De sleutel = Innerlijke kracht en plezier
en weg met onmacht en moeilijkdoenerij

Persoonlijke ondersteuning met

Bouwen aan Bewust Zijn
ondersteuning op maat

Stap voor stap naar de lichtste versie van jou!
mail mij- klik
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