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Inleiding
Hallo!
Wat leuk dat je interesse hebt in
“Het lang bewaarde geheim voor vrouwen in
de overgang”!
Wij 50+ vrouwen zijn druk met werken, druk
met zorgen,
druk met kinderen, druk met huis en haard,
druk met iedereen en alles behalve
jezelf. Ondertussen spelen de hormonen op,
opvliegers, gewicht neemt toe,
energie neemt af, pijntje hier, kwaaltje daar, en
maar doorgaan. Herken je dat?

Het wordt nu toch echt tijd voor jou! Tijd en
aandacht voor jezelf!
Je hebt de eerste al stap gezet door dit ebook te downloaden.
Je goed voelen in je lijf, rust in je hoofd, je
kunnen bewegen en genoeg energie
hebben om de dingen te kunnen doen die
je leuk vindt.
Je stralende zelf zijn! Dat is toch wat je wilt!
Ik ben Anja Reijnders, moeder, oma, met
een dijk aan ervaring van 30 jaar in de
fitness en wellness branche. ik zet 50+
vrouwen in beweging.
Mijn passie is om zoveel mogelijk
50+ vrouwen te bereiken en te helpen.
Ik wandel graag een stukje mee op jouw
pad!
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De sleutel
tot
succes
Geloven in jezelf.
Je mindset aanpassen, andere
gewoonten leren en een
persoonlijk eet-en beweegpatroon
ontwikkelen. Bewuster leren leven
en je af stemmen op je innerlijk,
stilstaan en voelen. Daar zullen je
gezondheid en je figuur wel bij
varen.
Je hoeft het niet alleen tedoen!
"I am a woman, Phenomenally,
Phenomenal woman, That's me.
"Maya Angelou

Door dichter bij jezelf te komen
maak je je van binnenuit
makkelijker gezonde keuzes. Je zal
je lekkerder in je vel voelen en meer
energie en inzicht in jezelf krijgen. Je
komt tot bijzonder waardevolle
inzichten en tot de kern van je
uitdagingen.
Dan zul je ontdekken dat je zelf de
sleutel tot succes bent!
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Ga
schrijven!
Zet de voordelen van gewichtsverlies
op een rijtje.
Meer gezondheid, meer energie, meer
zelfvertrouwen, meer waardering voor
jezelf. Bepaalde pijnklachten
verdwijnen. Je kleren passen weer. Het
is leuker om naar het strand te gaan.
Leuker om mooie kleren voor jezelf te
kopen. Je voelt je
prettiger in je relatie etc.

Als je doet wat je deed, krijg
je wat je kreeg
Er zijn legio voordelen! Maar wat is
nou voor jou persoonlijk het aller
aller belangrijkst?
Koop een mooi dagboek en ga
schrijven!!!
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Geef jezelf
complimenten
Jezelf leren regelmatig een kleine
haalbare zelfbelonende activiteit
en/of gedachten op te zoeken die
een klein beetje tevredenheid
oplevert. Dit gaat je veel meer
brengen dan je voor mogelijk houdt.
Heel bewust voelen, ruiken, proeven,
horen en zien, daarbij stilstaan en
een momentje van
maken. Je zegt tegen jezelf "Goed
dat ik het zie (hoor, voel, ruik,
proef)"

Bijvoorbeeld, de geur van koffie
ruiken, de smaak van thee
proeven, een mooi uitzicht zien,
een fluitend vogeltje
horen, je zachte dekbed voelen.
Zo ontstaat er een
ondersteunende mindset!
Doe dit 3 x per dag en ervaar
wat er gebeurd. Vergeet
je het een keer? Dat geeft niets,
dan mag je jezelf alsnog de
gemiste complimentjes geven!
Mijn opdracht is dat je een bos
bloemen voor jezelf gaat kopen
en deze in een vaas zet.
Wat ik dan leuk zou vinden is dat
je er een foto van maakt en
deze naar me mailt of appt!
(contactgegevens staan op
website)
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wat zeggen
jouw
gedachten
Je krijgt altijd gelijk.
Denk je “ik kan het niet” dan is dat zo.
Denk je “ik kan het wel” dan is dat zo.
Het is een self fulfilling prophecy.
Een selffulfilling prophecy of
zelfvervullende voorspelling is een
voorspelling die
direct of indirect leidt tot het uitkomen
van die voorspelling. Bron: wikipedia
Dus ben voorzichtig met wat je denkt.

Gedachten hebben de kracht
om dromen te verwezenlijken
of te laten verdampen.
Je manier van denken kan zonder dat jij je
daar bewust
van bent al je inspanningen om af te vallen
ondermijnen. Je gaat dan voor
jezelf goedpraten dat het prima is om
ongezonde keuzes te maken. Dit brengt je
niet waar je wilt zijn.
Gelukkig is er een oplossing!
Je kunt je gedachten sturen en je hoeft er
niet naar
te luisteren!
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Het geheim
onthuld
Het geheim is dat als je boven een
bepaalde leeftijd komt je voor je
lichaam moet gaan zorgen in plaats
van dat je lichaam voor jou zorgt.
Voor de een is dat 40 jaar voor de
ander kan het 50 jaar zijn. Als je dan
niet luistert naar je lichaam dan
ontstaat er makkelijk overgewicht. Je
hormoonhuishouding veranderd en je
leefstijl heeft daar een grote invloed
op.

Dus als je suikerrijke producten blijft
eten dan jaag je je hormonen op stang.
Je hormonen staan allemaal in
verbinding met elkaar en zijn "not
amused". Ze proberen de boel in
balans te houden en dat wordt ze
moeilijk gemaakt wat een boel energie
kost. Het is van belang dat je mee
werkt met je lijf. Als je tegenwerkt krijg
je last.
Het geheim is minder suiker, minder
vet, minder zout, minder alcohol en
minder stress. Dan krijg je meer balans
in al je lichamelijke systemen, je
bloeddruk, je suikerspiegel, je
vochthuishouding, en je hart en
vatenstelsel wordt er blij van. Je krijgt
meer energie en meer zin. En je slankt
moeiteloos af!
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