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Voorwoord
Ik ben 50, wat is jouw excuus
Excuses, het lijken er steeds meer te worden; misschien wel
logisch en stiekem geoorloofd, gewoon omdat we ouder
worden… Daarom dit boek voor jou, een vrouw net als ik, die
tegen dezelfde dingen aanloopt, voor dezelfde problemen staat
en net als alle vrouwen door dezelfde fases in het leven gaat.
Want wist je dat de overgang ongemerkt al start op je 40e, ook
al ben je hier nog totaal niet mee bezig… Veel van jouw vage
klachten kunnen daarom te maken hebben met de overgang.
Als gediplomeerd voedingsdeskundige, met de specialisatie
vrouwen van 45-plus, weet ik dat er zoveel vragen zijn over de
overgang. Helaas is deze onvermijdelijke fase in het leven van
een vrouw, nog steeds taboe. Hierdoor bestaat er zoveel
onduidelijkheid en is er rondom de overgang zoveel
onwetendheid. De meeste vrouwen weten het verschil niet
tussen de menopauze en overgang…
Op de cover heb je ook een kopje gelezen; het ultieme dieet.
Waar diëten en dieetboeken geen rekening mee houden, is de
leeftijd van vrouwen. Wij vrouwen hebben ons hele leven te
maken met wisselende hormoonspiegels, veel meer dan
mannen. En juist nu je ouder wordt, zeker als de overgang
dichterbij komt, lijkt afvallen lastiger, terwijl voor veel vrouwen
het dan zo belangrijk is om zelfvertrouwen te hebben. En we
weten allemaal dat ons figuur daarin een belangrijke rol speelt.
Afvallen is GEEN kwestie van een dieet! Wees eens eerlijk naar
jezelf, hoeveel soorten diëten heb jij geprobeerd en ben je nog
geen steek verder gekomen?! In het begin van dit boek
projecteer ik mindset op onze relatie met eten, want mindset is
de sleutel tot succes, ook bij het afvallen.
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Om terug te komen op de overgang; veelal wordt het ouder
worden en zeker de overgang als excuus gebruikt om niet te
doen wat je diep van binnen wilt doen. De overgang zorgt aan
de ene kant voor een stuk onzekerheid, terwijl het aan de
andere kant een keerpunt is, waardoor je je leven onder de loep
neemt en wellicht anders naar je leven gaat kijken.
Daarom heb ik dit boek geschreven. Een boek waarin mindset
gecombineerd wordt met eerlijke en duidelijke antwoorden
over de overgang. Geen ellelange hoofdstukken, maar kort en
krachtig zonder te veel ach en wee neem ik je mee door de fases
van de overgang met de bijbehorende ongemakken. Want als je
weet, wat je te wachten staat en weet, dat er iets aan te doen
is, dan ga je er ook sneller iets aan doen.
Ook al denk je nu: de overgang? Ik ben pas 40… Nou ja, je leest
het vanzelf.
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