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“Verminderen van stress en verhoging van gezondheid”
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HighCoaching
Coaching op een hoger niveau
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 Wat is stress?
Stress is een term die gebruikt wordt om de 
invloed te beschrijven die het lichaam 
ondervindt van de dagelijkse spanningen en 
druk. Verandering in negatieve zin in 
levensstijl, medische klachten en somberheid 
zijn veel voorkomende oorzaken van stress. 
Het is echter de emotionele druk en spanning 
die we voelen in reactie op de kleine 
dagelijkse ongemakken, zoals stilstaan in de 
file, in de rij bij een supermarkt en  te veel 
e-mails. Deze zaken veroorzaken de meeste 
schade.

Stress Management System

Wat doet stress met onze gezondheid?  

Stress beïnvloedt mensen fysiek, mentaal en emotioneel. Volgens het Amerikaanse 
Stress instituut zijn ongeveer 90% van alle gezondheidsproblemen gerelateerd aan stress. 
Te veel stress kan (mede) de oorzaak zijn van vele gezondheidsproblemen zoals hart-en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, beroertes, depressie en slaapstoornissen. 

Hoe gestrest bent u? 

Iedereen reageert ander op stress. Doet u onderstaande test en oordeel zelf 
over uw stress hoeveelheid. 

 Ik voel mij oververmoeid en uitgeput
 Ik voel mij regelmatig nerveus, angstig of somber
 Ik heb slaapproblemen
 Ik heb regelmatig hoofdpijn en weekend migraine
 Ik maak mij zorgen om mijn baan
 Ik maak mij zorgen om financiële zaken
 Ik maak mij zorgen om mijn relatie
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De eerste stap is om te begrijpen hoe stress werkt.
Het zijn niet de gebeurtenissen of situaties die de 
schade aanrichten, het is de wijze waarop u op 
deze gebeurtenissen reageert. Meer in het 
bijzonder, het is hoe je je voelt over hen die 
bepalen of je gestrest bent of niet. 

Emoties of gevoelens hebben een krachtige invloed
op het menselijk lichaam. Positieve emoties zoals 
waardering, zorg en liefde voelen niet alleen goed,
ze zijn ook goed voor je. Ze helpen de systemen in
je lichaam beter samen te werken, zoals een goed afgestelde motor in de auto. 

Onderzoek bij het Instituut van HeartMath heeft aangetoond dat wanneer u bewust 
naar een positieve emotie verschuift, uw hartritme onmiddellijk veranderd. Deze 
verschuiving in het hart ritme creëert een gunstige reactie van neurale, hormonale en 
biochemische gebeurtenissen die het hele lichaam ten goede komen. 
De effecten zijn direct en langdurig.

Wat kunt u hiertegen doen?

Hoe werkt het ?

Als je gestrest bent, is je lichaam niet in balans. Typische negatieve emoties die we 
voelen als we gestrest zijn, zoals woede, frustratie, angst en bezorgdheid leiden tot 
verhoogde wanorde in het hartritme en in ons zenuwstelsel. Daar tegenover staat dat 
positieve emoties, zoals vreugde, waardering, zorg en vriendelijkheid harmonie creëren
in het hartritme en ons zenuwstelsel. 
Andere lichaamssystemen passen zich aan dit ritme aan en creëren een toestand die 
door wetenschappers  coherentie (samenhang) wordt genoemd. Omdat coherentie 
tot meer mentale helderheid, creativiteit en een beter probleemoplossend vermogen leidt,
is het makkelijker om oplossingen te vinden en beter manieren om met stressvolle 
situaties om te gaan.
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Onderzoek aan het HeartMath instituut heeft aangetoond dat emoties worden 
weerspiegeld in de beat-to-beat veranderingen van het hartritme, ook wel de hartritme 
variabiliteit of HRV genoemd. De analyse van het HRV wordt erkend als een krachtige 
manier om de dynamiek van het zenuwstelsel te meten. Nieuw klinisch onderzoek heeft 
HRV als een belangrijke indicator aangewezen van vermijdbare stress en laat een 
relatie zien met een breed scala aan gezondheidsproblemen. 

Het emWave® DesktopStress Relief System

Hoe kan ik de toestand van fysiologische coherentie bereiken ?

Het HeartMath Stress Management Systeem introduceert tools die u helpen de 
fysiologische coherentie te verhogen door:
De Quick Coherence techniek aan te leren en in het dagelijks leven te gebruiken 
om de gevolgen van stress te verminderen;
De emWave ®-technologie producten versnellen het leren en verbeteren uw dagelijkse 
oefeningen.
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De Quick Coherence tool is een eenvoudige en makkelijke manier om de stress 
reactie te onderbreken en snel uw systeem in coherentie te brengen. Oefen deze 
tool 4 - 5 keer per dag, elke dag met een minimum van 3 weken. Gebruik deze tool 
voorafgaand aan of tijdens gebeurtenissen of situaties die emotionele uitdagingen 
bieden. Goede momenten om te oefenen zijn vroeg in de ochtend (bij het opstaan),
tijdens de pauze in het midden van de dag, voordat u 's nachts gaat slapen of elk 
ander moment wanneer u maar wilt om uzelf in evenwicht te brengen of uzelf 
een energie boost te geven.

Quick Coherence® Technique

De 3 stappen van de Quick Coherence Techniek

Hart Focus - Hart Ademhaling - Hart Gevoel

Stap 1 - Hart Focus
Focus uw aandacht naar het gebied rond uw hart.

Stap 2 - Hart Ademhaling
Houd uw hartfocus vast en terwijl u ademt, verbeeldt u zich dat uw adem in- en 
door uw hartgebied vloeit. Adem gelijkmatig en diep in en rustig uit 
(ongeveer 5 seconden in en 5 seconden uit).

Stap 3 - Hart Gevoel
Roep een positief gevoel op en doe een serieuze poging dit gevoel te laten herleven. 
U kunt een moment oproepen van een gevoel voor waardering of zorg voor een 
persoon of voor iets. Herbeleef dit moment. Roep het moment, de geur en de 
beleving op. Wanneer u dit positieve gevoel voelt (herbeleeft), houdt dit dan vast 
terwijl u doorgaat met de Quick Coherence stappen hart focus, hart ademhaling 
en hart gevoel.

Als u de stappen heeft doorlopen, vraag uzelf:” Hoe kan ik dit op een betere manier 
doen?”. Door veel te oefenen zal u merken dat u meerdere intuïtieve kansen of 
mogelijkheden heeft om te weten wat u een volgende keer zou doen, zelfs in het 
midden van een uitdaging of zware stress situatie.
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 Met het emWave Stress Relief Systeem zie je het hartritme patroon ʻreal timeʼ op het 
computerscherm. Wanneer u de Quick Coherence-techniek toepast, kunt u de 
veranderingen in uw hartritme op het scherm zien. De emWave hartritme coherentie 
trainer is ontworpen om mensen te helpen de gevolgen van te veel stress te 
voorkomen, te beheren en af te laten nemen. 

Het emWave PC Stress Relief Systeem

Door de patronen op het scherm met een kalm innerlijk gevoel te beleven, leert u 
het gevoel van fysiologische coherentie te voelen en vast te houden. U leert 
zelfbeheersing van emoties, die bijdraagt tot het verminderen van de fysiologische 
en psychologische symptomen van stress. Uw doel is het verhogen van het gevoel 
van de coherentie, u bent in staat dit gevoel in stand te houden tijdens elke sessie 
en houdt uw vorderingen bij. 

Het zien van uw hartritme in real-time mode, kan uw vooruitgang bespoedigen. 
U leert hoe u snel kunt veranderen op een stress situaties, het verhogen van uw 
energie en het verbeteren van uw algehele gezondheid en welzijn.
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De emWave PSR is een draagbaar interactief stress reductie systeem dat 
in de palm van uw hand past. 
EmWave PSR leest uw hartritme door zijn vinger en-of oorsensor en geeft direct 
feedback. Dit ziet u aan de veranderende gekleurde lichtjes en geluid. Het is een 
perfect toestel voor u om mee te nemen en overal te gebruiken. Door de Quick 
Coherence techniek met uw PSR te oefenen, ziet u uw coherentie niveau omhoog 
gaan wanneer u meer controle krijgt over uw emoties. Het coherentieniveau 
wordt aangegeven door de kleur van het lampje (rood, blauw en groen).

emWave Personal Stress Reliever® (PSR)

Regelmatig gebruik van het HeartMath systeem heeft geresulteerd in significante
stress reductie, voordelen bij mensen met ADD/ADHD, woede- paniek en angst 
aanvallen, astma, chronische vermoeidheid, chronische pijn, diabetes, hoge 
bloeddruk, depressies, darmproblemen en slaap stoornis. Het HeartMath 
Stress Management Systeem is bijzonder effectief in het omgaan met pijn.

Voor meer informatie of voor aanschaf van de hiervoor 
genoemde middelen neemt u contact op met uw bevoegde
HeartMath coach:

J. Hooglugt
http://www.highcoaching.nl
hooglugt@highcoaching.nl
06-39558105 O
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