LEEFSTIJLSPEL

MINDSET

ZINGEVING

SLAAP

O N T S PA N N I N G

BEWEGING

VOEDING

LEEFSTIJLCOACHING

Gooi de dobbelsteen 2 keer. De 1e keer bepaalt het horizontale cijfer, de 2e het verticale cijfer. In dit hokje vind je je
“kleine stapje” om dagelijks mee te oefenen. Is het je gelukt dit 5 dagen vol te houden, dan mag je het vakje afvinken.
Is het hele bord afgevinkt, dan heb je heel wat nieuwe micro-gewoonten voor een duurzaam gezonde leefstijl!
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Vervang
niet-volkoren
door volkoren

Drink
1,5 liter
water

Eet
2 stuks
fruit

Kook
zonder pakjes
& zakjes

Eet
250 gr.
groente

Eet een
handje ongezouten
noten
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Doe 5 squats
tijdens het
tandenpoetsen

Pak de trap
in plaats van de
lift/ roltrap

Doe je
boodschappen te voet
of met de fiets

Na elk uur
zitten, ga je minimaal
10 min staan/ lopen

Ga spelen!
Schommelen, tikkertje,
touwtje springen

Ga 10x
achter elkaar op je
tenen staan
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Adem 4 tellen
in, 7 tellen uit.
Herhaal 5x

Lees 15 min
in boek/
tijdschrift

Doe 10
minuten helemaal
NIETS

Luister 15
minuten naar je
favoriete muziek

Neem
een warme
douche/ bad

Zet je telefoon
na 21 uur op
vliegtuigstand
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Doe
meditatie | yoga
nidra sessie

Hanteer
vaste bed- en
opsta tijden

Geen cafeïne
houdende dranken
na 20 uur

Geen
schermtijd 1 uur
voor je bedtijd

Maak een
avondwandeling

Maak een
lijstje To Do’s voor
de dag erna.
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Schrijf 3
dingen op waarvoor
je dankbaar bent

Geef iets weg
(compliment of
glimlach telt!)

Schrijf 3 dingen
op waar je energie
van krijgt

Schrijf 3 dingen
op waar je op
leeg loopt

Bel een
goede vriend(in)

Doe iets
anders/ nieuws
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Lach vaker
(zonder reden)

Buig negatieve
gedachten om
in positieve

Begin de dag
met de affirmatie “ik
ga ‘em rocken vandaag!”

Hanteer een
open lichaamshouding

Maak
(visualiseer) je
“happy place”

Maak iets:
tekeningetje, verhaaltje,
sieraad, gerecht …

