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Het najagen van Geluk
Er doet zich een verhaal de ronde van een plaats, een gemeenschap, ergens in Azië dat eindelijk 'ontdekt' is
door nieuwsgierige Amerikanen. Zoals jullie weten zijn Amerikanen altijd driftig speurende naar
onderwerpen om te onderzoeken; van de verspreiding van AIDS in Afrika tot de voortplantingsgewoontes
van de Siberische kraanvogels. Alleen al het vermoeden van een 'kinky' onderwerp en ze zullen vol ijver
hun zuurverdiende geld aan onderzoek geven.
Dus, toen een Amerikaan hoorde van de legendarische luiheid van een stam in een verre, verre uithoek van
India, nam hij onmiddellijk het vliegtuig en reisde daar naartoe. Zijn doel was om minutieus hun
karaktertrekken en gedragingen te bestuderen en hij was in gedachten al bezig hun lethargie en gebrek aan
energie te verhelpen, zodat ook zij niet ‘achter zouden blijven’ in hun ontwikkeling.
Na een aantal taxiritten en bustochten over onverharde wegen kwam de Amerikaan na dagen reizen, rond
het middaguur bij een klein dorp aan. De meeste mannen waren ver weg in de velden en bergen, en de
vrouwen waren te verlegen en bang om uit hun huizen te komen en met de witte, grote vreemdeling te
praten. Samen met zijn tolk trof de Amerikaan aan de rand van het dorp een jongeman, die onder een
boom bij een meer lag te slapen. Uit de zon met een koele bries die over hem heen woei. Te genieten …
"Wat doe je?", vroeg de Amerikaan, die opgewonden was om zo’n duidelijk voorbeeld van die vermeende
luiheid al zo snel te ontdekken, alhoewel hij zich ook ergerde dat deze jongeman zijn kostbare tijd aan het
verdoen was. In Amerika lag geen enkele jonge man midden op de werkdag onder een boom te slapen!
"Kan je dat zelf niet zien? Ik doezel," antwoordde de jongeman, geërgerd dat zijn siësta zo abrupt en
ongepast werd verstoord.
"Jawel, maar wat doe je voor de kost?", vroeg de Amerikaan via de tolk.
"Ik vang vissen," zei de man, wijzend naar de vijver.
"Hoeveel vissen heb je vandaag gevangen?"
"Twee hele grote," antwoordde hij trots glimlachend.
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"Wat heb je ermee gedaan?"
"Ik heb ze verkocht op de markt."
"Waarom ben je nu dan niet aan het vissen. Je kan er makkelijk nog twee of meer vangen."
De jonge visser keek verbijsterd. "Waarom?", vroeg hij.
"Die kan je ook verkopen op de markt en zo meer geld verdienen."
"Waarom?" vroeg de jongeman opnieuw.
"Nou, om wat visgerei te kopen."
"Waarom?"
"Om nog meer vissen te vangen, natuurlijk."
"Waarom?"

"Waarom? Nou, om meer geld te verdienen, dwaas!"
"Waarom?"
"Zodat je je een fiets kan veroorloven, een telefoon, een TV, zelfs een echt huis."
"Waarom?"
"Wel verdomme! Om gelukkig te worden natuurlijk!", riep de geïrriteerde Amerikaan uit.
"Ik ben al gelukkig zoals ik nu ben," antwoordde het voorbeeld van luiheid rustig, nam zijn fluit en blies
een deuntje. "Waarom zou ik al die moeite nemen voor iets dat ik al in overvloed heb?"
De Amerikaan keerde aanvankelijk verbijsterd maar ook gelouterd, en met een heel nieuwe inzicht, terug
naar huis. Het is echter twijfelachtig of er in zijn eigen land mensen geïnteresseerd zijn in de resultaten van
dit onderzoek?! Zijn eigen land, het grote en machtige Amerika dat zo prat gaat op hun constitutional right,
het basis recht van iedere burger om 'het geluk na te jagen'.
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Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance
Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen & mini workshops voor iedereen!
De bijdrage is € 5,-. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of 06 – 10 91 03 91

 9 mei

Gedrag en Voeding, of is het juist Voeding en Gedrag?
orthomoleculaire geneeskunde en zienswijze

 13 juni

Cholesterol, hoe zit het nu echt!
orthomoleculaire geneeskunde en zienswijze

Lezingen in Eelde-Paterswolde
Woensdag 17 mei | Eczeem, een allergie of …?
Wat is eczeem van de huid? Waar gaat het in het lichaam fout?
Hoe kunnen we het herstellen met voeding & leefstijl.
Woensdag 21 juni | Reumatoïde artritis
Een veel voorkomende aandoening die beperkingen geeft in o.a.
de handen. En naast beperkingen ook pijn. Wat ligt in onze eigen
mogelijkheden om verergering te voorkomen?
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl
Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde
Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen
Aanmelden: via info@oervitaal.nl of assistentmail@ezorg.nl of 050 – 309 11 10.
Graag vermelden voor welke lezing en datum u zich opgeeft.

Stilte meditatie
Data: 14 mei, 11 juni, 9 juli
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45
Elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment voor jezelf!
Voor innerlijke verwerking, bezinning en aandacht. Voor arriveren in jezelf en leegmaken van het hoofd.
Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@online.nl.
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Jodium, uit brood of andere bronnen?
Het eten van brood wordt aangeraden om voldoende jodium en voedingsvezels binnen te krijgen.
Alleen: is brood wel de beste en meest ideale bron van jodium?
Dit thema wordt steeds belangrijker omdat meer en meer mensen het eten van brood beperken omdat ze
zich daar beter bij voelen. Ze voelen zich energieker en helderder in hun hoofd.
Jodium is een belangrijk spoorelement wat het lichaam nodig heeft. Belangrijk voor de aanmaak van
schildklierhormonen, het is nodig voor een goede groei , voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en
voor de stofwisseling. Daarnaast speelt het een rol in het regelen van de lichaamstemperatuur.
De minimale hoeveelheid (nodig per dag) varieert.
Bij kinderen van 6 maanden tot 9 jaar 50 mcg tot 120 mcg. Vanaf 9 jaar is het minimaal 150 mcg.
Bij zwangere vrouwen is minimaal 175 mcg nodig en bij het geven van borstvoeding 200 mcg per dag.
Hierbij is het van belang om aan te geven dat deze minimale hoeveelheid nodig is om geen ‘gebreksziekten’
te ontwikkelen. Alleen: is dat dan ook daadwerkelijk de optimale hoeveelheid?
Verrassend is dat het bij de baby’s gaat om doseringen, 1/3 van wat volwassenen nodig hebben!
Voor de ontwikkeling van de hersenen en het leervermogen is jodium van groot belang.
Vandaar ook dat bij pasgeboren baby’s met de hielprik al op schildklieraandoeningen getest wordt.
Brood wordt genoemd als belangrijke bron van jodium, mede door het gebruik van gejodeerd zout in het
brood. Op dit moment bevat het zout in brood, volgens de warenwet, 50-65 mcg jodium / kg zout.
Voor juni 2009 lag de hoeveelheid jodium op 70-90 mcg jodium per kg zout, ook wel broodzout genoemd.
Dit betekent dat tegenwoordig een sneetje brood ongeveer 25 mcg jodium bevat. Met 4 sneetjes brood
kom je op 100 mcg. Dit is 2/3 van wat minimaal per dag nodig is. Het nadeel is dat de hoeveelheid zout in
de voeding al aan de hoge kant is en men juist bezig is om de gehaltes aan zout in voeding te verlagen.
Met als gevolg dat brood en gejodeerd zout niet een voldoende én ideale vorm van jodium-intake is.

Wat zijn andere gehaltes aan jodium in voeding?
De grootste hoeveelheden aan jodium zitten in vis, zeekraal, lamsoor, algen en zeewier. Logisch want
zeewater bevat jodium, vandaar dat dat wat groeit en leeft in de zee een hoger gehalte aan jodium heeft.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gehalte aan jodium in verschillende voedingsgroepen.
Veding

ehalte aan jodium (m

Vette vis > 5 g vet (100g)

42,3

Haring, diverse varianten (100 g)

25 – 30

Heilbot (gerookt)

30

Tonijn, rauw (100 g)

30

Tonijn in blik (100 g)

15

Zalm in blik (100 g)

59

Vis 0-5 g vet (100 g)

76

Kabeljauw (gekookt – 100 g)

82
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Voeding

Gehalte aan jodium (mcg)

Zeewier
Wakame (1 el)

80

Kombu (2,5 cm)

1450

Kelp (10 g)

75,53

Arame (1 el)

730

Hiziki (1 el)

78

Eieren (100 g)

35

Eidooier (100 g)

69

Bron: nevotabel online (http://nevo-online.rivm.nl/ProductenDetailsGetabt.aspx?tabid=1)

De zeewieren zijn prima te gebruiken in je dagelijkse voedingspatroon.
Voeg eens wat fijngesneden nori-vellen toe aan je omelet of roerei. Ook leuk is het om de de nori-vellen te
gebruiken als basis voor een wrap met groenten en vis, kip of ei.
Gebruik de kombu als smaakmaker in je soep of saus. Ook kun je geweekte zeewier (‘wakeme geweekt’ op
de foto) of algen fijngesneden door je salade of over je bereide groenten doen.
Eet je, naast het gebruik van zeegroenten / zeewieren, ook voldoende eieren (2 per dag) en/of eet je zo’n 3
keer per week vis dan voorzie je al goed in je jodiumbehoefte.
Wat ook belangrijk is te weten dat er ook voedingsmiddelen zijn die juist jodium uit je lichaam wassen,
ofwel, het door jou gegeten jodium verdwijnt weer net zo snel uit je lichaam als het erin komt.
Het gaat hierbij om de goitrogene voeding, veelal rauwe groenten, namelijk:
– Rauwe koolsoorten als boerenkool, broccoli, paksoi e.d.
– Sojabonen, pinda’s en andere peulvruchten
– Bamboescheuten
– Lijnzaad
– Maïs
– Mosterd
– Rauwe noten als cashewnoten, amandelen,& pijnboompitten. Liever eerst even roosteren in de pan.
Door het koken, blancheren of verhitten in het algemeen wordt de werking in deze voedingsproducten,
waardoor het jodium het lichaam verlaat, teniet gedaan.
Dat betekent ook dat alle groene smoothies met rauwe koolsoorten niet zo handig zijn. Of het maken van
pestos van rauwe boerenkool. Zorg dat je de koolsoorten eerst blancheert voordat je er een smoothie of
een pesto van maakt. Dan omzeil je het uitwassen van jodium.

Heb je vragen of een thema waar je graag meer van wilt weten, geef het door!
Jolanda Dorenbos,
kPNI Therapeut en Orthomoleculair diëtist.
06 – 5343 16 39 / info@oervitaal.nl
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Shiatsu massage en therapie
Beste nieuwsbrieflezers,
Met trots het volgende:
Afgelopen januari heb ik samen met collega’s deelgenomen aan het ‘Seminario Internacional Namikoshi
Shiatsu’ te Madrid, alwaar wij ook examen hebben gedaan voor ‘Namikoshi Shiatsu Instructor’ en met
succes een internationaal certificaat behaald hebben!

Namikoshi Shiatsu Europa Nederland (NSE Nederland) is een belangenvereniging voor NSE instructeurs die
ten doel heeft Namikoshi Shiatsu te verspreiden én op uniforme wijze de basisbehandeling van deze stijl te
onderwijzen in Nederland. Geheel conform de kata (vorm) van het Japan Shiatsu College (JSC). In Europa
wordt het JSC vertegenwoordigd door de vereniging Namikoshi Shiatsu Europa met het hoofdkantoor in
Madrid, Spanje.
Wij willen het uitbreiden van de bekendheid van Namikosi Shiatsu en het conform de regels onderwijzen
ervan op de volgende wijze nastreven:



Het onderhouden en uitbreiden van het contact met Namikoshi Shiatsu Europa Association.
Seminars bezoeken en organiseren, in Nederland en daarbuiten.
Samenwerken met Namikoshi Shiatsu Europe Association, Shiatsu-scholen en -verenigingen in
Nederland en Shiatsu-organisaties in Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Zwitserland.



Het afstemmen en ontwikkelen van lesmateriaal met als kern de Namikoshi Shiatsu basis kata. En
het organiseren van studiedagen om de kwaliteit van de basis kennis en vaardigheden van
Namikoshi Shiatsu therapeuten te onderhouden.



Beoefenaren en therapeuten informeren over ontwikkelingen vanuit het Japan Shiatsu College,
bijvoorbeeld de Update & Coaching in de basistechniek voor de European Shiatsu Association sectie
Nederland



Een breed publiek met Shiatsu kennis te laten maken door informatie te verstrekken middels
webpagina’s, het bijhouden van een blog en naar andere, bij NSE Nederland, aangesloten
instructeurs te verwijzen.

Vriendelijke groet, Roel Stel Shiatsu-& Massagetherapie
06 – 28 15 80 97
info@roelstel.nl
Het kan zomaar zijn dat dit een onderwerp wordt voor een lezing in het najaar.
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