
Meer energie in 10 minuten
Het is halverwege je werkdag en je merkt dat je
behoorlijk bent ingekakt. Je zit steeds te gapen en
hebt even helemaal geen zin meer.
Wat kun je doen om weer wat hernieuwde energie
te krijgen?

Wanneer je je erg vermoeid voelt, is het tijd om in actie te
komen. Ga achter je computer vandaan en kom in
beweging. Strek je benen en armen en loop bij voorkeur
naar buiten. Of ga naar de keuken en maak een heerlijke
smoothie  klaar. Een mini-pauze  doet ook wonderen. 

Het is natuurlijk altijd het beste om vermoeidheid te
voorkomen. Dit kun je doen door elke dag een
lunchwandeling te maken. Wandelen is bij uitstek
geschikt om even helemaal tot rust te komen en de stress
in je lichaam los te laten. Heb oog voor de omgeving en
geniet van de beweging die je maakt. Je zult zien dat je je
weer herboren voelt. 

Leer jezelf aan om in blokken te werken. Werk drie
kwartier tot een uur aan je taak, leg dan alles neer en kom
in beweging. Wanneer je tussen elk blok 5 minuten stopt
en in beweging komt, raakt je veel minder snel vermoeid.

Ook je ogen hebben af en toe even pauze nodig. Staren
kan daarbij heel goed  helpen. Na elk half uur achter je pc
kun je in de verte staren, dit is beter voor je ogen. Ook is het
fijn om tussen je taken door een paar minuten te nemen
om naar buiten te staren en verder niks te doen. Je brein
ontspant zich dan waardoor je je weer beter kunt
concentreren. 

Uitdroging veroorzaakt slaperigheid en vermoeidheid. Het
drinken van veel vocht overdag is daarom belangrijk. Dit
kan in de vorm van water, thee, koffie en natuurlijke
vruchtensappen. Voel je je wat vermoeid, drink dan eerst
eens 2 glazen water. 
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