
D e  1 5  b e s t e
l i f e s t y l e  t i p s  

Concentreer je op jezelf en voel je beter

H e t  B e g i n  v a n  I e t s  N i e u w s



Welkom

Super leuk dat je dit boek heb gedownload. Door dit

boek op te pakken heb je al een belangrijke beslissing

genomen om gezonde veranderingen in je leven aan

te brengen. Of het nu gaat om je geestelijke

gezondheid, je lichamelijke gezondheid, je bent op

zoek naar impactvolle en eenvoudig te

implementeren tips om je toekomst op te vrolijken. Ik

hoop dat je met dit boek zult ontdekken hoe je

veranderingen in je leven kunt aanbrengen die zinvol

en haalbaar zijn. Ik weet dat alles in woorden

gemakkelijker lijkt en praktisch elke tip zal een aantal

weken duren  om een standaard gewoonte te maken.

Maar het leuke van gewoontes is dat kleine stapjes,

grote gewoonten maken en gewoontes blijven totdat

ze doorbroken worden. Dus wat je ook probeert te

bereiken, Ik hoop dat je dit boek nuttig vindt om

gezonde, zinvolle gewoonten te creëren die van

invloed zijn op je toekomst



Om te beginnen geeft dit boek een overzicht van de
gegeven tip. Daarna wordt de tip utigelegd  om je te
helpen begrijpen waarom het belangrijk is om deze in
je dagelijkse routine op te nemen. Ik wil je echt niet
betuttelen, maar zie dit als een inspiratieboek en pak
er de dingen uit waar je nu zin en tijd voor hebt om
aan te gaan pakken. Deze tips zijn bedoeld om licht
op te vatten en om je te helpen groeien. Achterin dit
boek vindt je ook een checklist waarmee je de tips in
je leven kunt gaan toepassen.



Begin de dag met een halve liter koelwater

Leef zoveel mogelijk met de 3 R en; rust, reinheid,
regelmaat
Eet langzamer dan je gewend bent 
Kies voor kleiner bestek en kleinere borden en 1 bord
eten
Train door plezier te hebben

Slik extra vitamines (Vitamine D, C, en B)

Kies altijd de meest gezonde en volkoren opties

Prep je eten en laat de schil om je fruit 

Eet gevarieerd, bijv. Iedere dag een andere kleur
groente
Denk positief
Probeer zoveel mogelijk dezelfde tijden naar bed te gaan
en op te staan

Probeer ongeveer 8 uur per nacht te slapen

Strek elke dag minstens 15 minuten
Ontspan minimaal 5 min per dag en geef je lichaam en
geest minimaal 1 dag per week rust
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D e  1 5  b e s t e  l i f e s t y l e
t i p s  o p  e e n  r i j t j e :

15. Leef je leven door liefde en schrijf 3 dingen op waar je 
      elke dag dankbaar voor bent



Tip 1
Begin de dag met een halve liter

koelwater



Tip 1
Begin de dag met een halve liter

koelwater

Duizeligheid
Verwarring
 Vermoeidheid
 Urineweginfectie
 Nierstenen

Water drinken zodra je wakker wordt, is een goede manier om je lichaam weer aan te vullen met
hey vocht wat je lichaam het nodig heeft om goed te functioneren. We vergeten vaak overdag
zoveel water te drinken als we zouden moeten, dus door bij het wakker worden een groot glas
water te drinken, bepaal je het tempo voor de rest van de dag.

Als je niet de hoeveelheid water drinkt die je lichaam nodig heeft, kan dit leiden tot uitdroging,
wat verschillende negatieve gevolgen heeft, waaronder:

   

Het voorkomen van uitdroging is eenvoudig en het aanvullen van je lichaam met vocht zodra je
wakker wordt, is een cruciaal onderdeel hiervan.

Omdat je  hersenen zoveel water bevatten, is het 's morgens vroeg water drinken nuttig als het
gaat om het behouden van optimale alertheid en hersenactiviteit. Wanneer je hersenen proberen
te werken met onvoldoende brandstof, kun je je uitgeput voelen, wat mogelijk leidt tot een laag
energieverbruik en een verminderde cognitieve functie.

Wanneer je je lichaam 's ochtends als eerste hydrateert, bereidt je het voor om het voedsel dat je
eet efficiënter te metaboliseren en af te breken, waardoor je cellen (en jezelf) productiever
worden. Dit betekent dat de koolhydraten en eiwitten die je gedurende de dag eet, op de juiste
manier worden gemetaboliseerd door het water dat je drinkt en vervolgens naar je organen
worden gevoerd om ze op hun best te laten functioneren.



Tip 2
Leef zoveel mogelijk met de 3 R en;

rust, reinheid, regelmaat



Tip 2
Leef zoveel mogelijk met de 3 R en;

rust, reinheid, regelmaat

Er is iets speciaals aan het leven in een zenstaat. Daarom is het belangrijk om de 3 R en te
onthouden

Wat zijn de 3 R's?
Rust: neem je rust; slaap voldoende en let op hoe je je ontspant

Reinheid: aandacht voor je hygiëne. Was je handen en douche regelmatig, houd je huis schoon
en eet gezond

Regelmaat: houd je aan standaard dagschema's en ontwikkelpatronen

Als je de tijd neemt om te rusten, heeft je lichaam de tijd om te genezen en te ontspannen van
de stress die het ondervindt. Dit helpt je gezond en energiek te blijven.

Je hebt misschien weleens gehoord dat je omgeving een grote invloed heeft op je
gemoedstoestand? Nou, het is waar! Als je veel rommel in je ruimte hebt, leidt dit je af van wat
belangrijk is, zoals je mentale welzijn. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen en je
ruimtes op te ruimen, zodat je meer van jezelf kunt genieten en niet door de spullen om je
heen wordt neergehaald.

Het bijhouden van een schema is ook een manier om je zekerder en rustiger te voelen in je
leven. Het ondersteunt je geest omdat het de stress wegneemt van "Wanneer zal ik dit doen?
En hoe laat kan ik dit andere ding afmaken?" 

Door een regelmatig schema aan te houden, vertelt je je lichaam en geest ook dat je zich in
een veilige omgeving bevindt, wat stress vermindert en je soms helpt om af te vallen



Tip 3
Eet langzamer dan je gewend bent

(elke kauw gedurende  ongeveer 30 seconden)



Ik volg graag de regel: eet het eten in dezelfde hoeveelheid tijd die nodig was om het voor te
bereiden.

Als het bijvoorbeeld 30 minuten duurt voordat een maaltijd gaar is, besteed ik 30 minuten aan
het eten van de maaltijd!

Dit helpt je om je meer bewust te worden van wat je eet, hoeveel je eet, en geeft je lichaam de tijd
om zich aan te passen aan voeding.

Langzaam eten kan je helpen potentiële gezondheids- en welzijnsvoordelen te behalen. Je zult
ook meer van je maaltijd genieten omdat langzaam eten de voedseltevredenheid verhoogt.

Een duidelijk voordeel van langzamer eten is dat je je eten meer proeft. Als je de hoeveelheid tijd
die je nodig hebt om een   maaltijd te eten verdubbelt, zul je meer smaken, texturen en geuren
ervaren van het voedsel dat je eet. Je eten wordt interessanter.

Langzaam eten bevordert ook het afvallen. Als je er langer over doet om te eten, zul je merken
dat je eerder leert om te stoppen met eten. Je merkt misschien dat je vol zit en die extra hap niet
nodig hebt.

In feite wordt langzamer eten geassocieerd met een lagere body mass index (BMI) Studies
hebben aangetoond dat langzaam eten de verzadiging verbetert (het gevoel van volheid en
tevredenheid na een maaltijd).

Het geeft je maag ook meer tijd om het voedsel te verteren. 

Je maag zal het veel gemakkelijker hebben. Langzamer eten kan er ook toe leiden dat je meer
kauwt, waardoor je maag een voorsprong krijgt in het spijsverteringsproces.

Tip 3
Eet langzamer dan je gewend bent

(elke kauw gedurende  ongeveer 30 seconden)



Tip 4
Kies voor kleiner bestek en kleinere

borden en 1 bord eten



Tip 4
Kies voor kleiner bestek en kleinere

borden en 1 bord eten

Door kleiner bestek en borden te gebruiken, kunt je "visueel eten". Omdat het bord kleiner is, zal
het lijken alsof het bord voller is en er meer voedsel op staat, waardoor je hersenen worden
verteld dat er veel voedsel voor je lichaam is!

Maar je gaat eigenlijk minder eten! Portiecontrole is een van de moeilijkste onderdelen van een
gezonde levensstijl. Van jongs af aan wordt ons verteld om meer te eten dan we nodig hebben /
willen.

We worden ook geprezen omdat we ons hele bord eten hebben opgegeten, ook al hadden we
geen honger. Het is dan moeilijk om te veranderen wat we ons hele leven hebben geleerd. Het is
bijvoorbeeld oké om niet alles op je bord op te eten als je vol zit. Het is ook oké om van iets
minder te eten omdat je het niet lekker vindt!

Door de pan in de keuken te houden, zul je niet in de verleiding komen om meer te eten
"gewoon omdat hij er is" of "zodat hij niet verloren gaat".

Het is goed om te leren hoe je voor elke persoon in huis de juiste porties kunt maken, maar als
dat te moeilijk is, kun je het eten in de keuken bewaren en iedereen een bord laten serveren
van hoeveel ze denken te eten.

We nemen vaak te veel voedsel voor onze porties omdat we visueel niet weten hoeveel voedsel
we moeten eten.

Terwijl je oefent met het eten van de juiste hoeveelheid, neemt je zoveel voedsel als je denkt
nodig te hebben, en neemt je slechts één bord. 

In het begin lijkt dit misschien raar, maar naarmate je eraan gewend raakt om slechts één bord
te eten, zul je merken dat je langzamer gaat eten, je sneller vol voelt en na de maaltijd een
goede energie hebt!



Tip 5
Train door plezier te hebben



Soms lijkt sporten ontmoedigend of dat het veel werk is. Misschien heb je ook gewoon niet de
motivatie om een   lange training te doen omdat je het mooi vindt?

Een tip die ik graag aanbeveel, is om een   aantal van je favoriete hobby's of sporten mee te
nemen!

Als je bijvoorbeeld niet van hardlopen houdt omdat je je verveelt, kun je meedoen aan een
voetbalcompetitie waar je aan je cardio kunt werken, maar ook een leuk spel kunt spelen!

Sporten vinkt niet alleen lichaamsbeweging aan in je takenlijst, maar je krijgt ook
kwaliteitsentertainment en het kan zelfs een manier zijn om met vrienden om te gaan.

Als je momenteel echter geen sport beoefent of er nooit echt aan begonnen bent, zijn er nog
steeds tal van redenen waarom het een goed idee is om je normale training te verschuiven
naar sporten. Wist je bijvoorbeeld dat mensen die gewoonlijk aan sport doen, over het
algemeen een betere kwaliteit van leven hebben dan degenen die de hele dag rondhangen en
niets doen?

Als je aan activiteit wilt doen, maar het gevoel hebt dat hardlopen te veel is, kun je een vriend
(in) vragen om een   lange wandeling met je te maken!

Hierdoor blijf je betrokken en kun je een goed gesprek en plezier hebben met je vriend (in).

We beschouwen actief zijn en sporten vaak als twee verschillende dingen ... Maar dat is niet
waar! Door actief te zijn, bouw je spieren op, blijf je in beweging en draag je bij aan je goede
gezondheid.

Trainen met andere mensen is ook een goede manier om gemotiveerd te blijven en op koers te
blijven met je doelen. Wanneer je met andere mensen traint, word je meer betrokken omdat je
je trainingsvrienden niet in de steek wilt laten. Je bent ook meer gemotiveerd en hebt meer
plezier, omdat je met anderen kunt lachen terwijl je de "oh zo geliefde" burpees doet!

Tip 5
Train door plezier te hebben



Tip 6
Slik extra vitamines 



Als personal trainer moedig ik mijn klanten aan vitamines te slikken om een gezonde
levensstijl te ondersteunen. Helaas is het niet eenvoudig om al je vitamines uit je voeding te
halen, of je nu een bepaald dieet volgt of in een land woont waar de zon niet vaak schijnt.

Er zijn 5 essentiële vitamines die ik aanbeveel. Dit zijn: vitamine D, C, B-complex, B12 en
Omega-3

Vitamine D is een essentiële vitamine die het lichaam nodig heeft om o.a. calcium op te
nemen. Calcium zorgt voor de ontwikkeling van botten, het immuunsysteem en het verlichten
van ontstekingen. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot een verzwakt immuunsysteem,
verhoogd risico op kanker, slechte haargroei en botaandoeningen.

Vitamine C is een essentiële voedingsstof die nodig is voor het onderhoud van huid,
bloedvaten, botten, kraakbeen en wondgenezing. Het beschermt cellen tegen stress. Daardoor
biedt vitamine C indirect bescherming tegen bepaalde ziekten, waaronder kanker.
Vitamine C helpt, net als zink en vitamine A, ook om jouw immuunsysteem te versterken.

Er zijn veel verschillende soorten vitamine B. Ik raad aan om een B-complex te nemen zodat
er geen vitamine B wordt vergeten. De reeks B-vitamines die ik zal bespreken zijn: Vitamine
B1 (thiamine), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B3 (niacine), Vitamine B5, Vitamine B6,
Vitamine B8 (biotine), Foliumzuur (B11) en Vitamine B12.

Vitamine B12, uit cobalamine, is nodig voor het maken van DNA en voor het creëren van
energie in onze cellen. Vitamine B12-tekort leidt tot bloedarmoede, vermoeidheid, manie en
depressie. Een langdurig tekort kan permanente schade aan de hersenen en het centrale
zenuwstelsel veroorzaken. Vitamine B12 wordt aangemaakt door bacteriën en komt alleen van
nature voor in dierlijke producten, maar synthetische vormen zijn overal verkrijgbaar en
worden aan veel voedingsmiddelen toegevoegd, zoals verpakte granen.

Omega 3 is een essentieel vetzuur dat van vitaal belang is voor vele functies in het menselijk
lichaam. Belangrijk voor eenvoudige functies zoals spijsvertering, gezondheid van de huid en
het functioneren van uw organen. Er zijn slechts twee essentiële vetzuren die van nature in
voedsel worden aangetroffen:
1. Linoleenzuur of LA - dit omega-6-vetzuur wordt aangetroffen in commercieel zaad en
plantaardige oliën en bepaalde noten en zaden.
2. Alfa-linoleenzuur (ALA) - dit omega-3-vetzuur wordt aangetroffen in dierlijke organen, in
het wild vette vis, eidooiers van weidedieren, macadamia-noten, chiazaad en lijnzaadolie.

Tip 6
Slik extra vitamines 



Tip 7
Kies altijd de meest gezonde en

volkoren opties



Kies altijd de meest gezonde en volkoren opties - Bereid je eten en ook je fruit - Eet gevarieerd,
bijv. Elke dag een andere kleur groenten. 

Als je in de winkel bent, wil ik je graag voorstellen om altijd de meeste volkoren opties te kiezen.
Pas op voor producten die beweren gezond te zijn. Soms zijn ze vaak niet gezond. Ze kunnen vol
chemicaliën en suikers zitten die je lichaam meer schade toebrengen dan iets kiezen met meer
calorieën.

Als je een verscheidenheid aan kleurrijke groenten en fruit eet, geef dat een meer voldaan. We
eten ook met onze ogen. Dus als onze borden vol kleur zijn, voelen we ons meer tevreden en
gezonder!

Maar goed! Maar wat nu? en waarom is het belangrijk? Het is belangrijk omdat het eten van volle
granen en verschillende soorten fruit en groenten je lichaam de juiste voeding geeft die het nodig
heeft om te genezen en sterk te blijven.

Het hebben van een uitgebalanceerd dieet helpt het herstel van je lichaam te vergemakkelijken
als je ziek bent of na een training.

De volkoren granen bevatten ook vezels die je helpen om een vol gevoel te krijgen, wat bijdraagt
aan minder eten en afvallen.

Tip 7
Kies altijd de meest gezonde en

volkoren opties



Tip 8
Prep je eten en en laat de 

schil om je fruit



Als je van tevoren gezonde maaltijden kunt plannen, zul je veel minder in de verleiding
komen om naar de fastfood drive-through, de automaat op kantoor of je junkfood-lade te
gaan. Als je je eten van tevoren voorbereid, kom je gewoon veel minder in de verleiding om
ongezonde dingen te eten. 

Zie het als een sport! Het is uiteindelijk ook goedkoper dan de andere opties….

Maaltijdvoorbereiding zorgt ook voor directe controle over de porties: wanneer je maaltijden
voorgeportioneerd zijn, zul je minder snel te veel eten of blijven eten, zelfs als je vol zit.

Bovendien zul je minder tijd besteden aan het nadenken over wat je die avond voor het
avondeten gaat maken. Hoeveel minuten of uren per dag besteedt je aan het nadenken over
eten? Maak je je zorgen over wat iedereen vanavond zal eten? Wanneer je maaltijden
klaarmaakt, worden beslissingen van tevoren genomen en hoef je je nergens zorgen over te
maken.

Als je je maaltijden en fruit klaarmaakt, wordt je ook aangemoedigd om gezondere
tussendoortjes te eten. Je hebt ook items klaar in de koelkast als je een beetje trek krijgt!

Tip 8
Prep je eten en en laat de 

schil om je fruit



Tip 9
Eet gevarieerd 

bijvoorbeeld Iedere dag een andere kleur groente



Denk aan de regenboog, denk aan herfstbladeren, denk aan luchtballon shows en boeketten
met verse bloemen.. Dat is hoe je je groenten en fruit wilt plukken. Een dieet dat rijk is aan
kleurrijk voedsel of gewoon fruit en groenten kan het risico op kanker en andere chronische
ziekten verminderen. Bovendien bevatten deze voedingsmiddelen vitamines en mineralen,
vezels en andere elementen die we nodig hebben voor een goede gezondheid.

De meeste groenten en fruit bevatten van nature weinig vet en calorieën, maar vullen nog
steeds voldoende om onze honger te stillen. Bovendien zijn fruit en groenten vaak
felgekleurd in vergelijking met andere soorten voedsel.

Koop een verscheidenheid aan groenten en fruit van hoge kwaliteit. 

Je boodschappenwagentje moet eruitzien als een prisma van kleuren. Het is het beste om de
meest verse, biologische en minst besmette producten te kopen. Probeer ook je producten
niet te lang in de koelkast te bewaren. 

De volgende stap bij het eten van een kleurrijk dieet is om de voedselkleur te behouden
tijdens het koken - rauwe groenten en fruit eten wanneer je maar kunt is de beste manier
om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Ten slotte, bij het koken of stomen van groenten
in zo min mogelijk water gedurende de minste tijd. Blancheren of snel bakken is het beste
en helpt voedingsstoffen vast te houden.

Tip 9
Eet gevarieerd 

bijvoorbeeld Iedere dag een andere kleur groente



Tip 10
Denk positief



Ten eerste is positief denken een gewoonte. Het is niet iets dat voor mensen vanzelfsprekend
is. Het vergt oefening en geduld om een   positieve mindset volledig te in je leven toe te
passen. Het vergt een kwestie van training en tijd. Voor sommige mensen is het
gemakkelijker om hun kijk op dingen te veranderen dan voor anderen. 

Het hangt echt af van je gezinsopvoeding, hoe je jouw leven ervaart en hoe gemotiveerd je
bent om veranderingen aan te brengen.

De eenvoudigste manier om je reis naar een positieve mindset te beginnen, is door opnieuw
in te kaderen. Reframing is een term die wordt gebruikt om je hersenen op een andere
manier over dingen te laten nadenken. Dus in plaats van 'Ik moet trainen', zou je het
herformuleren tot iets positiefs zoals 'Ik ga trainen'. Of “ik moet gezond eten” tot “ik mag
gezond eten”.

Niet iedereen kan zich een gezonde levensstijl veroorloven, dus als je zoiets doet als gezond
eten, is dat eigenlijk iets om dankbaar voor te zijn. Na veel oefenen zal reframing vanzelf
komen. Maar als je met de reframing-methode begint, zal het moeilijker zijn. 

Mijn tip is: elke keer dat je een negatieve gedachte hebt, vraag je je af “Hoe kan ik dit
herformuleren?”. In het begin zal het vervelend zijn, maar al snel ga je het onbewust doen!

Tip 10
Denk positief



Tip 11
Probeer zoveel mogelijk dezelfde

tijden naar bed te gaan en op te staan



De interne klok van je lichaam, oftewel je circadiane ritme, speelt een sleutelrol bij het
reguleren van je slaap-waakcyclus. Deze klok vertelt je lichaam wanneer het 's ochtends tijd is
om wakker te worden en wanneer het aan het eind van de dag moet beginnen met ontspannen.

Het wordt beïnvloed door melatonine, dat zijn signalen ontleent aan de hoeveelheid licht die in
je omgeving aanwezig is. Als de schemering valt, geeft je lichaam melatonine af om het
natuurlijke proces van in slaap vallen te starten.

Als er 's ochtends licht door je ramen valt, weten je hersenen dat het tijd is om op te staan   en te
stralen. Je slaapcyclus is nauw verbonden met het licht in je omgeving, dus je interne klok
helpt je om je van nature meer wakker te voelen overdag en 's nachts vermoeider.

Idealiter zou je je elke nacht aan hetzelfde slaapschema moeten houden, zodat je lichaam zijn
natuurlijke ritme kan vinden en in een normale slaap-waakcyclus kan wennen. Maar veel
mensen geven hier geen prioriteit aan, wat de interne klok van het lichaam kan verstoren. Als
je constant de tijd verandert waarop je in slaap valt en wakker wordt, kan je lichaam zich niet
aanpassen aan een vast schema.

In feite kan een onregelmatig slaapschema prikkelbaarheid, slaperigheid,
stemmingswisselingen, concentratie- en geheugenproblemen, hoofdpijn en een achteruitgang
van cognitieve vaardigheden veroorzaken. Veel mensen met inconsistente slaapschema's
melden ook rusteloze slaap, wat betekent dat je nooit de stadia van de diepe, goede slaap
betreedt die je hersenen en lichaam nodig hebben om zichzelf te herstellen.

Niemand wil de negatieve bijwerkingen van een onregelmatige slaap-waakcyclus ervaren,
daarom is het zo belangrijk om een   slaapschema op te stellen en je eraan te houden.

Tip 11
Probeer zoveel mogelijk dezelfde

tijden naar bed te gaan en op te staan



Tip 12
Probeer ongeveer 8 uur per nacht te

slapen



Waarom hebben we elke nacht 7 tot 8 uur slaap nodig? en waarom zouden we een consistent
schema moeten volgen?

Wist je dat ons lichaam van nature op schema zit? Als we op schema blijven, past ons lichaam
zich aan, en daardoor kunnen we beter slapen en de voordelen van een goede nachtrust
ervaren.

Wist je dat je echt voldoende slaap nodig hebt om af te vallen?

Gebrek aan slaap kan leiden tot gewichtstoename en slechte prestaties. Het blijkt dat
slaapgebrek hogere niveaus van een honger inducerend molecuul veroorzaakt dat de eetlust in
de middag verhoogt.

Het blijkt dat hoe langer je wakker bent, hoe meer opties er zijn om te snacken. Degenen die
minder en later op de nacht sliepen, hadden een veel hogere calorie-inname dan degenen die
om 22.00 uur sliepen. en kreeg een volledige nachtrust. Erger nog, voedsel dat 's nachts werd
geconsumeerd, bevatte een hoger percentage calorieën uit vet dan alle drie andere maaltijden
van de dag.

Elke nacht verlaat je het waakbewustzijn en daal je af in een staat van slaap. Maar de meeste
mensen hebben geen idee wat er gebeurt nadat ze hun ogen hebben gesloten.

Terwijl je in dromenland bent, vinden er verschillende fysiologische veranderingen in je
lichaam plaats. Veranderingen in je temperatuur, hartslag en hersenactiviteit treden allemaal
op tijdens de slaap. 

Door je nachtrust kan je lichaam geestelijk en lichamelijk herstellen.  Cellen maken
bijvoorbeeld eiwitten aan, weefsels herstellen zichzelf en groeihormonen komen vrij terwijl je
slaapt.

Slaap kan ook helpen je hersenen te reorganiseren en herinneringen vast te houden. Terwijl je
wakker bent, ontvangen je hersenen veel informatie en afbeeldingen. je probeert misschien
zelfs nieuwe dingen te leren. Terwijl je slaapt, kunnen je hersenen de gebeurtenissen,
herinneringen en informatie van de dag opnieuw afspelen en ordenen. Een goede nachtrust
zorgt ervoor dat je positiever je. 

Tip 12
Probeer ongeveer 8 uur per nacht te

slapen



Tip 13
Strek elke dag minstens 15 minuten



Tip 13

Rekken helpt spierpijn te verminderen en helpt het herstel van
spiergewrichtsblessures te versnellen

Stress kan ervoor zorgen dat je spieren samentrekken en je bijvoorbeeld stijf in je nek
en schouders zit, waardoor je een gespannen lichaam hebt.

Deze spanning kan leiden tot een negatieve invloed op zowel de geest als op je
lichaam.

Rekoefeningen hebben krachtige stressverminderende vermogens.

Rekken kort na het ontwaken kan de geest en het lichaam een   vliegende start geven.
Rekken maakt strakke spieren los, waardoor je spieren zowel ontspannen als de
bloedstroom verhogen. Het stimuleert ook de afgifte van endorfine, wat een gevoel
van rust en euforie geeft. Als je je vlak voor het slapengaan uitrekt, krijgt je zelfs een
comfortabelere slaapervaring.

Over het algemeen kan rekken helpen om:

1. Lichaamspijn te verminderen
2. Stress verminderen en de stemming te verbeteren
3. Mobiliteit en flexibiliteit vergroten
verbetering van de spiergezondheid en -prestaties
4. Verkleint het risico op letsel
5. Gewichtsverlies 

Strek elke dag minstens 15 minuten



Tip 14
Ontspan minimaal 5 min per dag en
geef je lichaam en geest minimaal 1

dag per week rust



Ontspan minstens 5 minuten per dag en gun je lichaam en geest minstens 1 dag per week rust.

We zijn niet gemaakt om 7 dagen per week te werken. Net als ons slaapschema volgt ons
lichaam een werkschema waarvan we ons bewust moeten zijn. Als we geen tijd nemen om te
rusten, kunnen er negatieve gezondheidsvoordelen zijn, zoals depressie, burn-out en
gewichtstoename.

Daarom is het zo belangrijk om je lichaam de tijd te geven om te ontspannen.

Ik gebruik graag elke dag een meditatie-app gedurende 5 minuten, waarbij ik gewoon op de
grond lig en ontspan. Elke zaterdag maak ik tijd voor mezelf en werk ik. Ik probeer tijd door te
brengen met familie of vrienden om me op te vrolijken.

Van rust is aangetoond dat het de cardiovasculaire gezondheid verbetert en de bloeddruk en
cortisolspiegels verlaagt. Vooral vakantie blijkt ook het risico op hartaandoeningen te
verminderen en de levensduur te verlengen.

Hoewel velen van ons zich schuldig, ongemakkelijk of nerveus voelen om vrijaf te nemen,
kunnen we niet doorgaan met overwerken. Het is deze constante go-go-go-houding die leidt
tot burn-out wanneer ons lichaam gewoon niet meer kan.

Prioriteit geven aan rust- en vakantietijd voordat je een burn-out krijgt, is van cruciaal belang
om je beste werk te doen en een gezond leven te leiden.

Tip 14
Ontspan minimaal 5 min per dag en
geef je lichaam en geest minimaal 1

dag per week rust



Tip 15
Leef je leven door liefde en schrijf 3 dingen

op waar je elke dag dankbaar voor bent



Weet jij wat positieve mantra's zijn? Ze staan ook bekend als zelfbevestigingen
Dit zijn woorden die je elke dag tegen jezelf spreekt om je te helpen groeien in vertrouwen
en het geeft je een fijn en positief gevoel. Ook helpen positieve mantra’s bij om jezelf lief te
hebben.

Een mantra die ik graag tegen mezelf zeg, is: ik zal deze dag geweldig maken met liefde in
mijn hart

Het helpt me om alle dingen met liefde te doen.

Ik begroet mensen met liefde, ook al hebben ze me verkeerd gedaan. Ik zal uitdagingen met
liefde begroeten, zelfs als ze me gestrest maken. Ik zal pijn met liefde begroeten, ook al
doet het pijn. Ik doe dit omdat het tonen van liefde voor alle dingen liefde bij mij terug zal
brengen.

Tip 15

Schrijf elke dag 3 dingen op waar je dankbaar voor bent. 

Zelfs als je een slechte dag hebt, kun je nog steeds dankbaar zijn voor het weer of dat je goede
vrienden hebt.

Als je nadenkt over waar je dankbaar voor bent, helpt het je om je leven opnieuw vorm te
geven en het vergroot je geluks gevoel.

Dit komt doordat je op het goede in je leven concentreert, en niet op het negatieve. Focussen
op de negatieve aspecten van het leven heeft vaak invloed op je mentale gezondheid...

Daarom is het zo belangrijk om na te denken over waar je dankbaar voor bent, want het
vergroot je waardering, wat op zijn beurt je mentale gezondheid verbetert!

Leef je leven door liefde en schrijf 3 dingen
op waar je elke dag dankbaar voor bent



De 15 beste lifestyle tips

checklist

Begin de dag met een halve liter koelwater

Leef zoveel mogelijk met de 3 R en; rust, reinheid, regelmaat

Eet langzamer dan je gewend bent

Kies voor kleiner bestek en kleinere borden en 1 bord eten

Train door plezier te hebben

Slik extra vitamines (Vitamine D, C, en B)

Kies altijd de meest gezonde en volkoren opties

Prep je eten en ook je fruit

Eet gevarieerd, bijv. Iedere dag een andere kleur groente

Denk positief

Probeer zoveel mogelijk dezelfde tijden naar bed te gaan en op te staan

Probeer ongeveer 8 uur per nacht te slapen

Strek elke dag minstens 15 minuten

Ontspan 5 minuten per dag en laat je lichaam 1 dag per week rusten

Leef je leven door liefde en schrijf 3 dingen op waar je elke dag
dankbaar voor bent



Water
2 Porties Fruit

3 Porties Groenten

Hoeveel slaap heb je gehad? ______

Vitamine D, C, en B 
ingenomen
5 minuten ontspant

Voor welke drie dingen 
ben je dankbaar?

Ik concentreerde me 
op de drie R-en
Rust

Reinheid

Regelmaat

De dagelijks lifestyle 

 checklist

10.000 stappen



Er werd een week lang gezond

eten uit de winkel gehaald

De Wekelijks lifestyle 

 checklist

Ik heb een schema gemaakt

Ik heb deze week een 
dag gerust

Ik toonde liefde aan
vrienden en familie

Fruit voor elke dag

Volkorenbrood en 
volkorenpasta

kleurrijke groenten

Het huis is schoon

Wat zijn je wekelijkse
doelen?

Drie dingen die je vorige
week hebt bereikt


