
20.01.2020                            Foredrag IBS skole Ålesund – Janine Müller S.1/15

Et sunt liv
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Janine Müller

33 år

flyttet til Norge 2012

utdannet Sivilarkitekt

10.2019 utdannet Yogalærer

01.2020 prosjekteringsleder i Veidekke

Husbygging fra 2015-2019

allsidig interessert

full av energi, gleder

Jeg
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10. 2016: Reise til Peru, magevirus

10. 2016: influensavirus på hjemreise

Konsekvens: svimmel 

Sykemeldt i 6 uker, undersøkelser: ultralyd, MR, 

krystallsyke, blodtest

2016: begynte alene sakte med Yoga

2017:  hodepine, migrene, mot sommer første 

mageplager: luft/knip, varierende avføring, uvel, trøtt

07.2017: reise til Japan – andre symptomer, første 

først tanke: mat? mage? 

08.2017: legetime: flere undersøkelser blod, 

avføringsprøve, tips om FODMAP  uten detaljert 

forklaring, ble mer og mer forvirret

2017: fikk jeg diagnose IBS uten forklaring

Matdagbok – detektiv – utfordrende – verste tid 6mv

Min historie
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Starter i yogastudio, starter med meditasjon, 

stresshåndtering

10.2017 Næringsfysiolog

10.2017  Homeopat-matintoleransetest  - ikke egg

01.2018 Margit Vea – kurs god mat for tarmen - restart

Ble selv aktiv og informerte meg. Etterspurte koloskopi 

og gastroskopi

2018 laktose, fruktose, sorbitol, histaminer, salisylat, 

egg, gluten

Vekttap over 10kg

06.2018 sykemeldt 50% fokus helse 

stresshåndtering+mat

store fremskritt  - kun migrene + leddsmerter

09.2018 annen lege 

2019 hodepine og leddsmerte, mye mindre grad

Min historie
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04. 2019 IBS skole Ålesund – 1.gang med 

bakgrunnsinformasjon

fortsatt med  mine strategier helse, stress og kosthold

08.2019 spiste alt bortsett fra egg, hvete og gurkemeie

10.2019 Reise til India: yogalærer

Mer og mer rundt meg begynte å spørre meg om tips 

ved kosthold, livsstil, yoga, meditasjon osv.

Min historie

Ønsker å gi dere tips og inspirasjon, som har utgjort

en stor forandring for meg!

Det er utfordrende men med  tips blir det  enklere.
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- 70-80% immunceller sitter i tarmen – sunn tarm - helse

- først helsesjekk: stor blodbilde – mangel?, avførings-

prøve, kolo/gastro, intoleransetest

- lag deg et system – matdagbok – eliminer trigger 

Kosthold

Dag – Måltid – Symptomer – Afføring - Varighet - Stress

- først lav-fodmap, etterpå test grupper fodmaps

- egg, hvete, gluten, laktose/melkeprotein, gjær

- histaminer og tilsetningsstoffer

- unngå: alkohol, chili, gluten, smertestillende, 

antibiotika, sterk mat, kaffe, mindre frukt, sukker

- mindre brød, mindre karbohydrater, ikke snacks

- smoothie, frokostblanding til frokost, kokt - rå

- suppe/noe lett om kvelden

- drikk nok vann, maks 1glass ved mat, tygging, tid, ro

Kroppnæringsstoff forbruk
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Kosthold

- Spis nok, lag mat selv – kvelden før, ikke pose – ta med

- ring til restaurant, reise alltid probiotika, fly: vegansk

- print matvaretabell og heng på kjøkkenet

Favoritter:

- gulrot, fennikel, kålrot, grønnkål, knutekål, selleri, 

kinakål, gresskar, brokkoli(s), fullkornris, persillerot

agurk uten skall, potet

- glutenfri havregryn, amaranth, quinoa, hirse

- gresskarkjerner, andre nøtter som tåles – fett/nærstoff

- rismelk, havremelk, mandelmelk, kokosmelk/jogurt

- hampfrøer: allergenfri, omega 3, histaminreg.

- chiafrøer: histaminsenkende, omega3, histaminreg.

- lønnesirup, søte frukt , ferske urter

- banan: kalorier-mettende, serotonin, blåbær: antioxid.

- vann, vann med tillater frukt, ingeferte, raw sjokolade
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Kosthold

- loppefrø 1ss – drikk mye vann ellers hodepine

- grønnkål, isbergsalat, hjertesalat - viktig

- ghee, smør, kokosolje(s) til steking/baking

- hampfrøolje, gresskarolje, linfrøolje(h), olivenolje(s),

Rapsolje kaldpresset– viktig fett

- OBS! probiotika HIT

- Naturlige præbiotika: yaconsirup, pastinakk (s), porre

(grønn del)

- Magnesium (ved stress), vitamin D, L-Glutamin, 

lakrisrot, kollagen, B12?, 
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Helse er en tilstand av fullstendig psykisk, fysisk og sosial velbefinnende og 

ikke bare en tilstand fri av symptomer.
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- finn en lege og andre som kan støtte deg

- vær glad i deg selv, takknemlighetsdagbok

- integrere ting i din hverdag, som gjør deg glad

- si ifra, når andre overskrider dine grenser på en 

forståelsesfull måte (jobb og privat)

- tunge dager – tid for velvære

- badekar/badstue – varme – slapper av

- sov nok (6-8timer)

- tilbring tid i naturen – frisk luft

- massasje eller psykosomatisk fysioterapi

- mindfulness: vær til stedet

- reality check:  lev i nuet, realitet vs. tanker

- mye negativitet – noter hva som plager deg mest –

start med det – mestrer pkt. for pkt

Generelle anbefalinger
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- ikke bruk din energi å komme vekk fra noe, bruk 

din energi å nå målet

- motstand blir matet av motstand og dra energi

Stresshåndtering

lokaliser dine stresskilder

utvendige stresskilder innvendige stresskilder

jobb

husbygging

forventning

tanker

forventninger

mat

perfeksjonisme

undertrykte følelser

aktiv stresshåndtering passiv stresshåndtering

sport/bevegelse

Forandringer/rydding

aktiviteter med andre

pauser/ro

kunst av å gjøre ingenting

tid for deg selv/refleksjon
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- skuffelse: forventninger inntreffer ikke, sjanse å snakke 

ærlig om det - empati, men ofte hjelpeløs, angst

- hjelpeløs:  kan ikke påvirke situasjonen, kontrolltap

sjanse å finne tilbake til indre styrke/spørre om hjelp

- angst: overlevelsesfunksjon, ligger ofte i fremtid

- frustrasjon: 1.gangsopplevelse, får det ikke til, sjanse: 

tilpasning, vi blir fleksibel

- sorg: tap av noe/noen som vi verdi setter,

etterspørre hjelp/trøst fra andre, nære forhold      

- ergrelse: offensiv, forandring jeg/andre (samtale)

Følelser

følelser en kommunikasjonsmedium

alle følelser har en funksjon

forståelse og håndtering av våre følelser
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- pust dypt i magen 

- puste meditasjon: 

observer dine tanker, la dem passere, ikke evaluer 

dem

effekt: selvbilde, unngå nedsnakking, indre ro

- bodyscan (MBSR):

observer hver kroppsdel, start med tær 

effekt: løser opp spenninger, smerter

smerte er en tilstand, lidelse kommer fra våre 

tanker/holdning

- mange teknikker

Pust og meditasjon
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- kjærlighet på fjerde blikk

- Yoga – Asana – trening

- unik trening: fleksibilitet/styrke, balanse

- Yog = forbindelse kropp, forstand, sans, sjel 

- utfører bevegelser bevist, innenfor våre grenser

i kombinasjon med pusten, parasympatikus

- mestringsfølelser, indre ro 

-Yogi: en som gir, pass på deg, andre og naturen

= livsstil

- God start: Hartha Yoga

- Sliten? Spenninger? Leddsmerte?

Restroktiv Yoga, Medisinsk Yoga, Yin Yoga

- Aktiv: Ashtanga , Vinyasa/Flow

Yoga


