
Stap-voor-stap guide erachter te komen
wat echt voor jou werkt, zodat je vandaag
aan jouw nieuwe routine kunt beginnen.

Female health
guide

The ultimate

Door naar haar lichaam te luisteren. Zodat ze
niet langer in de mythes van de dieetcultuur
en restrictie zal geloven, maar in plaats
daarvan zal ze zich richten op ondersteuning
en "voeding" op alle levels.  

Die haar weg naar
gezondheid wil
vormgeven...

Voor de jonge vrouw

Hormoon Wijsheid                                                                                                                      Evi Michelle 
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Ik creëer zowel gratis content als betaalde methodes die zijnIk creëer zowel gratis content als betaalde methodes die zijn
ontworpen om vrouwen te helpen hun volledige potentieel teontworpen om vrouwen te helpen hun volledige potentieel te
belichamen door gezondheidsveranderingen te maken die zebelichamen door gezondheidsveranderingen te maken die ze
daadwerkelijk vooruit helpen.daadwerkelijk vooruit helpen.  

Ik creëer alles met mijn professionele kennis, liefde en heel veelIk creëer alles met mijn professionele kennis, liefde en heel veel
begrip aangezien ik zelf ook de hoogte- en dieptepunten vanbegrip aangezien ik zelf ook de hoogte- en dieptepunten van
gezondheid heb ervaren: ik ging van top fit, naar een strenggezondheid heb ervaren: ik ging van top fit, naar een streng
dieet (toen ik model was), terug naar top fit, naar chronischdieet (toen ik model was), terug naar top fit, naar chronisch
ziek, naar volledig genezen...ziek, naar volledig genezen...  

Deze ervaringen hebben mij diep geraakt en helpen inzien datDeze ervaringen hebben mij diep geraakt en helpen inzien dat
niet alleen ieder lichaam, maar ook ieder moment uniek is enniet alleen ieder lichaam, maar ook ieder moment uniek is en
daarom andere behoeftes heeft.daarom andere behoeftes heeft.    

In de tijd dat ik ziek was, zocht ik naar vele manieren om te
genezen, maar merkte ik al snel dat geen van de
conventionele therapieën een verandering kon brengen in
hoe ik me voelde... 

In minder dan 2 jaar heb ik mezelf volledig genezen,
verschillende cursussen en korte studies afgerond die me
een heel nieuw perspectief gaven op hoe het vrouwelijk
lichaam werkt én mijn bedrijf veranderd in een plek waar
elke vrouw herkenbare verhalen en toepasbare kennis kan
vinden die haar helpen genezen en groeien.  Dit alles was
nooit mogelijk geweest als ik niet op elk moment goed naar
mijn lichaaam had geluisterd en op basis daarvan actie had
ondernomen.  

Hey, ik ben EviHey, ik ben Evi
Over mij

En ik help vrouwen topprestaties te bereiken door de
verbinding met hun lichaam en gezondheid te optimaliseren. 

Tegenwoordig zijn zowel ikzelf als mijn bedrijf nog verder geëvolueerd en is de tijd aangebroken om naar
buiten te treden om zo nog meer vrouwen te helpen hun volledige potentieel te bereiken door hen te
helpen contact te maken met hun lichaam.
 
Deze gratis gids biedt je een simpel stappen plan om er achter te komen hoe jij jouw gezondheid en
prestaties kan verbeteren.  

In deze gids verwijs ik vaak door naar andere content en methodes, dat is zodat jij weet waar jij waardevolle
informatie kan vinden om zo zoveel mogelijk uit deze gratis resources te halen. Daarnaast deel ik dagelijkse
nieuwe verhalen, adviezen en ontdekkingen op mijn blog, Instagram en podcast.

Als je deze gids leuk vindt, tag dan @evi.michelle op Instagram, zodat ik jou een shoutout kan geven <3.
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Stap een

Je voelt je losgekoppeld van je lichaam
Je merkt pas hoe vermoeiend een situatie of gebeurtenis is als je thuiskomt (niet als je er midden in zit) 
Jij kan moeilijk in te schatten wat je moet doen om je beter te voelen
Je kunt niet voelen wat je "limiet" is als het gaat om eten, trainen, drinken, werken, enz. je beseft het pas als
het "te laat" is
Je hebt het gevoel dat je wereld "niet echt" is, alsof het een droom is / je niet "echt" in de situatie bent.
Je voelt je emotioneel verdoofd, alsof niets je echt iets doet.
Je hebt hersenmist / kan niet helder denken (soms of altijd)
Je weet niet waar zin in hebt of graag eet of drinkt
Je weet niet waar je blij van wordt
Je hebt moeite om situaties, vrienden of hobby's te vinden die je een goed gevoel geven
Je voelt je constant gestrest
 Je (zelf)medicatie gebruikt om een   staat van rust te bereiken/ te kunnen slapen
Je hebt het gevoel dat je geen controle hebt over je lichaam, spraak of beweging
Je hebt geen goede balans of bent vaak "onhandig"

Deze gids kan op zoveel moment van jouw journey op je pad komen: misschien heb je je nog nooit zo sterk
gevoeld en wil kijken wat er nog meer mogelijk is, misschien ben je net gestopt met de pil en wil je je "echte" zelf
terug, misschien maak je een trauma door, heb je een broken hart of een stressvolle tijd op werk... Deze gids is
toepasbaar voor elk moment van jouw journey  omdat verdieping in de verbinding met jezelf altijd tot positieve
resultaten zal leiden.  

Wat jouw situatie ook is en waar jij je ook bevindt, onderschat nooit het effect van jouw omgeving op jouw
interne staat, de prikkels uit jouw omgeving kunnen jouw gezondheid namelijk ontzettend beïnvloeden.  
Wanneer de buitenwereld aanvoelt als een vijandige of stressvolle plek om in te zijn, gaat je lichaam onbewust in
de vecht-vlucht-vriesmodus, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat je geheel of gedeeltelijk dissocieert. Dit
betekent dat je lichaam-geest-ziel verbinding wordt onderbroken en daardoor kan je niet echt merken wat
er in je lichaam gebeurt, laat staan   wat het echt nodig heeft... De eerste stap in het helen van deze verstoring is
je bewust zijn van het feit dat je gedissocieerd bent.

Hoe weet je dat je de verbinding bent kwijtgeraakt?

Zelfs als je net alle "symptomen" van een verbroken verbinding hebt gelezen, kan het nog steeds moeilijk zijn om
dit in het echte leven (op dit moment en achteraf) op te merken, omdat deze verbroken verbinding het
moeilijker maakt om te beseffen wat er in je lichaam én om je heen gebeurd, check zo vaak mogelijk bij jezelf  in
zodat je steeds meer bewust verbinding maakt.

Hoe je omgeving jouw
body-mind-spirit
connectie beïnvloedt
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Stap een

De actiefase: het sympathische zenuwstelsel 
De herstelfase de: het para sympathische zenuwstelsel

De herstel fase, kan ook als de groei fase worden genoemd omdat dit de stand is waarin jouw spieren
groeien, je geleerde kennis écht opslaat, ect.  

Meditatie
Ademhalingsoefeningen 
Jezelf bewust vragen stellen

Waar voel ik spanning?
Waar voel ik druk op of in mijn lichaam?
Wat maakte mij vandaag blij?
Waardoor voelde ik me vandaag gespannen? En waar heb ik die spanning opgeslagen?
Wat kan ik nu loslaten?
Wat kan ik nu doen dat een positieve invloed heeft op mijn welzijn?
Waar verlangt mijn lichaam nu naar?

Verbinding maken met jouw lichaam helpt je niet alleen met het maken van keuzes,  het is ook essentieel  in
jouw journey omdat verbinding met je lichaam ervoor zorgt dat jij overschakelt naar je para sympathische
zenuwstelsel. 

Ons lichaam heeft twee "standen":

Wanneer je constant onder stress staat, krijgt jouw lichaam het idee dat je constant voorbereid moet zijn op
actie. Wanneer jij wil genezen moet jouw lichaam prioriteit geven aan herstel.  Je focus gaat omlaag, het
bloed gaat naar plekken die heling nodig hebben en je hartslag gaat omlaag.

De makkelijkste manieren om van je actie modus naar de groei modus te gaan is door:

7 Vragen die jezelf kan stellen om in verbinding te komen.  

 
Je mind (ego) hoeft de antwoorden die je geeft niet leuk te vinden, dat is oké. Als jij merkt dat je het moeilijk
vindt om actie te ondernemen op basis van de antwoorden die  naar boven komen,  dus om jezelf te geven 
 waar jij op een dieper niveau behoefte aan hebt, zoek dan hulp bij een professional die jij vertrouwt zodat jij
heling en begeleiding kan ontvangen.  

Je vraagt   je misschien af   waarom verbinding en heling zo belangrijk zijn, genezen is voor zieke mensen, toch?
Genezing is voor iedereen, elke dag. We hebben allemaal te maken met prikkels van de buitenwereld, van
gifstoffen die je lichaam binnenkomen, van de dingen die we onszelf vertellen, ect. dit verwerken en loslaten is
ook een vorm van healing. Het verankeren van lessen, kennis en energie is ook een vorm van genezing die een
verbinding tussen lichaam en geest vereist om succesvol te zijn.

Net zoals je spieren niet groeien tijdens de training maar in de rust erna, leer je niet tijdens de les maar in de
tijd erna. Als je jezelf pusht om in het sympathische zenuwstelsel te blijven, zul je niet belichamen wat je
leert, in plaats daarvan zal de kennis een tijdje in je mind worden opgeslagen om daarna te worden vergeten.

Als jij jouw prestaties wilt verbeteren, moet je jouw vermogen om te genezen en te belichamen wat je wilt
zijn/leren, vergroten. Dit kan alleen gebeuren als je contact maakt met jouw lichaam en handelt naar wat je
lichaam je verteld.
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Ovulatie: hoogte punt in
creativiteit, kracht,

uithoudingsvermogen,
spieropbouw, vertering, vet

verbranding en spierherstel. 

Menstruatie: lage spierspanning, laag
uithoudingsvermogen, lage vetverbranding,
trage vertering, lage bloeddruk. Wat je kan
ervaren: duizeligheid, vermoeidheid, buik-

en rugpijn, hoofdpijn, slecht humeur,
cravings,  behoefte alleen te zijn ect.  

Gedurende de fase
een vermindering in
creativiteit, kracht,
uithoudingsvermogen,
spieropbouw, 
 spierherstel,
vertering, vet
verbranding. 

Gedurende de fase een
toename in creativiteit,

kracht,
uithoudingsvermogen,

spieropbouw, 
 spierherstel, vertering,

vet verbranding. 

Alle mainstream voedings- en trainingsschema's zijn gebaseerd op hoe het mannelijk
lichaam werkt.

Hoe kan dat?!
In onderzoek worden vaak gezonde jonge mannelijke participanten ingezet omdat hun lichaam het
meest stabiel is, wat betekend dat het makkelijk is om de impact van de veranderende variabelen te meten.
Als vrouwen deelnemen, variëren hun resultaten vaak gedurende de maand en worden ze daarom
uit de conclusie weggelaten. Mannen en vrouwen hebben verschillende hormonale balansen en daarom
werkt hun lichaam niet hetzelfde, wat betekent dat methoden die voor mannen werken niet - of minder
goed - werken voor vrouwen.

Als gevolg hiervan lijden vrouwen vaak aan uitputting, als ze dieet- en trainingsplannen volgen die niet voor
hen zijn gemaakt. 

Hormoon Wijsheid®  is een pionier in de wereld van fitness en gezondheid, aangezien al onze schema's en
methoden zijn gebaseerd op hoe het vrouwelijk lichaam werkt.

Naast alle programma's die we hebben gemaakt, bieden we je ook tal van gratis informatie en
onderzoekspapers, zodat je een deep dive kunt nemen in de wereld van gezondheid en de autoriteit over
je lichaam terug kunt nemen.

Leer over vrouwelijkeLeer over vrouwelijke
gezondheidgezondheid

Stap twee

In de afbeelding hiernaast zie
je een overzicht van een
"normale" cyclus.

Er zijn enkele feiten die van
toepassing zijn op elke vrouw
en elke cyclus: zoals de
variatie in spierspanning
gedurende de cyclus, maar
de mate waarin jij
ongemakken of zelfs pijn
ervaart tijdens bepaalde
fasen van jouw cyclus (herfst
en winter) hangt af van  jouw
algehele gezondheid en
hormonale balans.
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Leer over vrouwelijke gezondheidLeer over vrouwelijke gezondheid
Stap twee
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Ovulatie: hoogte punt in creativiteit,
kracht, uithoudingsvermogen,

spieropbouw, vertering, vet
verbranding en spierherstel. 

Menstruatie: lage spierspanning, laag
uithoudingsvermogen, lage vetverbranding,
trage vertering, lage bloeddruk. Wat je kan
ervaren: duizeligheid, vermoeidheid, buik- en
rugpijn, hoofdpijn, slecht humeur, cravings, 

 behoefte alleen te zijn ect.  

Gedurende de fase 
een vermindering in
creativiteit, kracht,
uithoudingsvermogen,
spieropbouw, 
 spierherstel, vertering,
vet verbranding. 

Gedurende de fase
een toename in

creativiteit, kracht,
uithoudingsvermogen,

spieropbouw, 
 spierherstel, vertering,

vet verbranding. 

VoedingVoeding TrainingTraining



Acne
Migraine
Over- of ondergewicht
Koud hebben en/of veel zweten 
Lichaamsvet
Spierkrampen
Lage focus
Chronische stress
PMS
Haargroei: te veel/weinig
slecht humeur
Duizeligheid
ect

We denken vaak dat hormonen alleen belangrijk zijn als we zwanger  worden (of niet),  wanneer we de
menopauze bereiken, of wanneer we last hebben van PMS, dit is echter niet waar...  Hormonen zijn
verantwoordelijk voor letterlijk alles wat er in ons lichaam gebeurt (en niet gebeurt)!

Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

Zijn allemaal in wezen symptomen van hormonale disbalans.

Een kleine verandering in één hormoon of micronutrient zet een ketting reactie in gang waarin jouw gehele
disbalans kan veranderen,  daarom is het zo ontzettend belangrijk om een   gezonde en natuurlijke
hormoonbalans te hebben. Als jij momenteel anticonceptie gebruikt, weet dan dat dit jouw gezondheid op
veel meer manieren beïnvloeden dan jij nu voor mogelijk houdt. De synthetische hormonen in
anticonceptie en het koper in het spiraaltje beïnvloeden jouw lichaamsfuncties, verhogen toxines en
verminderen de essentiële vitamines en mineralen in jouw bloed.

Als jij momenteel anticonceptie gebruikt, onderzoek dan hoe dit precies werkt en elke invloed dit heeft op
jouw gezondheid. Ik heb zoveel gratis en betaalde resources gemaakt (podcasts, blogs, e-boeken,
masterclasses, enz.) om je op deze reis te begeleiden, dus kijk alsjeblieft op de laatste pagina van dit e-boek
om links naar alle bronnen te vinden.

Als jij momenteel een natuurlijke cyclus hebt, zorg er dan voor dat je deze bijhoudt! Je kunt dit doen met de
temperatuurmethode of gewoon door te observeren hoe je lichaam gedurende de maand verandert, ik
raad een combinatie van beide aan. Als jij weet hoe jouw lichaam door de maanden heen verandert,
is het super eenvoudig om erachter te komen wat de mogelijke disbalans, tekorten of overschotten zijn en
hoe je dit kunt verhelpen. Als je snel wilt weten wat je niveaus zijn, raad ik aan om een   haaranalyse en
eventueel een bloedtest te doen.

Waarom een   haaranalyse doen in plaats van een bloedonderzoek?
Een haaranalyse toont al je niveaus nu en in het verleden. Een bloedtest toont jouw huidige niveaus van in
water oplosbare vitamines en mineralen. Gezien het feit dat je hormoonspiegels in de loop van de maand
veranderen en gifstoffen en sommige micronutriënten in je vet worden opgeslagen, wat betekent dat
ze niet in je bloed aanwezig zijn, is het aanbevolen een haaranalyse te doen, eventueel aangevuld met
een bloedtest. 

CHECK JOUW HORMONENCHECK JOUW HORMONEN
Stap drie
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Het stadium waarin jouw fitness kan worden geoptimaliseerd
De fase waarin fitness niet de prioriteit van je lichaam is

Zorg dat je weet waar je staat en waar je heen wilt.
Het is essentieel om erachter te komen wat er in je lichaam speelt, als je te maken hebt met uitputting of
chronische stress, is het onmogelijk om je lichaam te vragen om vanaf het begin te presteren als een atleet
en net zo gefocust te zijn als een CEO.  Zorg ervoor dat jij eerst de tekorten aanvult Je moet de uitputting
genezen en de stress genezen voordat je je lichaam kunt vragen om als een professional te trainen.

Train volgens je cyclus
Als jij weet wat er op dit moment in jouw lichaam gebeurt, zorg dan dat jij deze mate van bewustheid
vasthoudt zodat jij steeds beter weet wat positieve en negatieve invloed heeft op jouw lichaam. Het op deze
manier tracken van jouw cyclus zorgt ervoor dat jij weet wat je wel en niet moet doen om jouw gezondheid,
energie en fitness te optimaliseren.  

Algemene feiten die voor iedere vrouw gelden zijn bijvoorbeeld dat jij vlak voor je menstruatie een lage
vetverbranding hebt, een traag spier herstel hebt en een trage vertering hebt, ect. 

Als jij weet hoe jouw lichaam gedurende de maand verandert, weet jij hoe jij hierop kan inspelen om jouw
resultaten te optimaliseren, als jij hierbij wat ondersteuning nodig hebt, zorg dan dat jij ons
trainingsprogramma volgt. 

Of je nu in de trainingsmethode volgt of niet, zorg ervoor dat je onderscheid maakt tussen ten minste twee
fasen van jouw lichaam:

 
Over het algemeen is je lichaam in staat om fysiek te presteren vanaf dag 5 tot 24 van je cyclus, maar heeft
het de andere dagen een andere prioteit in de overgebleven dagen. Het is daarom belangrijk om
onderscheid te maken tussen die fasen, zodat je je lichaam niet overtraint of uitput.

Bij het opstellen van je plan is het belangrijk om altijd terug te gaan naar stap één: verbinding maken met je
lichaam en altijd vasthouden aan de belangrijkste belofte die je jezelf hebt gedaan: altijd je behoeften
nakomen. Je zult zien dat dit zowel op dit moment (je voelt je goed) als in de toekomst (je blijft op de hoogte
van je spel in plaats van in een neerwaartse spiraal terecht te komen) zijn vruchten afwerpt.

Creëer jouw planCreëer jouw plan  
Stap vier

Hormoon Wijsheid                                                                                                                         Evi Michelle 



TRAIN, TUNE IN, TRAINTRAIN, TUNE IN, TRAIN
Stap vijf

Ondersteunende acties 
Verstorende acties

Geeft je vreugde of vrede
Voedt jou op één of meerdere manier 
Maakt je verbonden met je lichaam
Geeft je een overvloedig gevoel

Zoals je weet predik ik dat je altijd rekening moet houden met wat er in je lichaam gebeurt zodat jij jezelf
kan geven wat jij écht nodig hebt, omdat ik geloof dat je alleen dán optimale resultaten kunt behalen op
alle gebieden in je leven. 
 
Zorg er bij het opstellen van jouw plan voor dat jij onderscheid maakt tussen twee typen acties:

Je kunt dit toepassen op elke actie die je onderneemt: voedsel dat je eet, een gedachte die je hebt, een
training die je doet, een avondje uit dat je plant, een gesprek dat je hebt, wat jij tegen jezelf zegt, enz.

        Ondersteunende actie

Zorg ervoor dat je zo vaak mogelijk bij jezelf incheckt door diep adem te halen en jezelf de vragen te
stellen die in stap één zijn gedeeld, zodat je elke dag meer en meer verbonden raakt. Ga altijd terug naar
het ondersteunen en voeden van jezelf op alle niveaus (lichaam, geest, ziel) en vraag jezelf dan later om
op een of meer van die gebieden te presteren.
 

Je voelt je na afloop  verdrietig, down, bang 
Put je energie uit
Zorgt voor disconnectie van jouw lichaam
Je gaat in overlevingsmodus 
Laat je geloven in schaarste

     Verstorende actie
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Methodes
 

Ik weet als geen ander dat het super
moeilijk kan zijn om vanaf het begin

volledig op je lichaam te vertrouwen en
vanuit intuïtie te handelen. 

 
Daarom zijn hormoonwijsheid's  gidsen

en methoden
(geen schema's of diëten) tools die  jou

helpen om de juiste keuzes te maken en
zo jouw doelen te bereiken!

Post birth control
food bible

Recipes and knowledge to balance
your hormones post birth control. 

Evi Michelle



Gestopt met anticonceptie: receptenboek 

Post birth control food bible  

Cyclical training method  

Cyclical nutrition method 

Nature's pharmacy: healing plants for female

health 

THE FEMINA PODCAST 

Taboe brekende educational entertainment over

gezondheid, wellness en veeeel meer. We

interviewen inspireerde gasten en delen

persoonlijke verhalen.  

TE GAST:

Ik ben regelmatig te gast in verschillende

podcasts en live sessies, houd mijn Instagram in

de gaten of tik "Evi Michelle  in in Spotify 

INSTAGRAM 

Persoonlijke pagina: @Evi.Michelle 

Femina & Co: @Feminandco

GRATIS EBOEKEN 

Op feminandco.com en hormoonwijsheid.nl zijn

veel gratis guides te vinden

Hormoonproof boodschappenlijstje incl kruiden

en supplementen 

EBOOK 

GUIDES

Masterclasses

Ik geef regelmatig masterclasses op mijn eigen

platform én als gast, hierin teach ik over

onderwerpen als zelf heling, hormonen, trainen

van vrouwelijke atleten en meer! 

WEBSITE

Hormoonwijsheid.nl

Feminandco.com

 

Post birth control
food bible

Recipes and knowledge to balance
your hormones post birth control. 

Evi Michelle

ALLE BRONNENALLE BRONNEN  
HORMOON WIJSHEID
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GRATIS WIJSHEID

BOEKEN EN GUIDES 


