Bewegen
Beweeg iedere dag.
Bewegen kost je op korte termijn energie, maar op
lange termijn levert het je meer energie op.
Door te bewegen verbeter je je conditie, je hart-,
longfunctie waardoor je zin krijgt om vaker dingen
te doen.
Daarnaast word je sterker van bewegen. Dingen
die nu moeite kosten, zoals het optillen van een
zware boodschappentas, zullen steeds
gemakkelijker gaan.
Door het goed gebruiken van je buikspieren zal je
merken dat je makkelijker rechtop staat, zit en
beweegt.
Dus, waar wacht je nog op? Beweeg!

Voeding
Gezonde voeding geeft je energie, ongezonde
voeding kost je energie.
Als je jouw lichaam voedingsstoffen geeft die die
nodig heeft, voel je je fit en heb je veel energie.
Geef je jouw lichaam voeding die wel lekker is,
maar waar je lichaam niets aan heeft dan word je
hier moe van. Jouw lijf moet energie gebruiken om
overbodige voedingsstoffen af te breken en het
teveel aan energiewaarde wat je eet, wordt
opgeslagen als vet.
Het lichaam reageert al binnen 24 uur op een
verandering van eetpatroon.
Leer luisteren naar wat je nodig hebt en je zal
moeiteloos een gezond eetpatroon vol houden.

Lifestyle
Er zitten 7 dagen in een week, 24 uur in een dag
en 60 minuten in een uur.
Maar hoe deel jij die uren in?
Van die 24 uur lig je er ongeveer 8 in bed,
daarnaast heb je verplichtingen zoals het werk
(krijg jij energie van jouw werk?), het huishouden,
zorg voor de kinderen, etc.
Dan blijven er nog een paar uren over die je
volledig zelf in kan delen.
Waar kies je dan voor?
Dingen doen waar je energie van krijgt of doe je
dingen die je energie kosten.
Oftewel voel jij je fitter na het doen van die
activiteiten of juist minder fit.

Heb jij bovenstaande punten op orde?
Voel jij je fit en vol energie?
Of voel jij je moe en futloos en weet je vaak niet waar je de tijd en energie vandaan moet halen om ook
nog te bewegen, gezond te koken en wat leuks te doen?
Want dan is nu het juiste moment om hier aan te gaan werken.
Zonder verandering, geen verandering.
Het beste moment om te starten was gisteren, maar vandaag is ook oké, dus kom op en ga ervoor.
Veel succes op jouw reis naar een fit leven vol energie!

