
 

10 TIPS VOOR 
MEER VITALITEIT

 

VOOR MEER ENERGIE EN BALANS

HEB JIJ JE LEVEN LIEF? LEEF DAN PREVENTIEF!



Luister naar het
fluisteren van je lichaam,

dan hoeft het niet te
schreeuwen.
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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 
Een goede leefstijl zorgt voor meer

vitaliteit. En dat is nog nooit eerder zo

belangrijk geweest als op dit moment.

Meer vitaliteit betekent meer energie

en minder moe. En dit betekent, dat je

weer meer tijd en energie zult gaan

overhouden voor leuke dingen, waar je

weer energie van gaat krijgen! Hoe

mooi is dat?

Mijn belangrijkste tip: doe niet alles

tegelijkertijd, maar neem telkens kleine

stapjes richting een verbeterde leefstijl.

Ik ben zelf ook nog steeds bezig. Dit

zijn mijn belangrijkste 10 tips. Misschien

zijn niet alle tips nieuw voor je, maar als

je dit al wist, doe je dit dan ook?

 

Met vitale groet, Annelies Joosen



1.BEWEEG REGELMATIG

Bewegen verkleint de kans op hart- en

vaatziekten, diabetes, depressieve klachten,

geestelijke achteruitgang en

dementie. Beweeg minimaal 2,5 uur per

week actief

(bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen,

voetballen, fitness, dansen, vechtsport). Doe

ook activiteiten die spieren en botten

versterken, zoals oefeningen of

krachttraining.

 

"Druk je 20 x op" tegen het aanrecht als je
op het theewater aan het wachten bent.
Poets je tanden op 1 been of doe iedere
ochtend onder de douche 20 squats.

2. REDUCEER STRESS
Bij stress wordt vaak alleen aan het werk

gedacht of alle bezigheden en de

logistiek van het gezin(mentale stress).

We hebben echter ook fysieke stress.

Ons lichaam kan geen onderscheid

maken tussen de verschillende

stressprikkels. Je lichaam reageert alleen

wel op dezelfde wijze op de

verschillende prikkels. Stressprikkels

worden ook gegeven door: slecht slapen

en/of korte nachten, ziekte en/of pijn,

medicijngebruik, roken en drugs, lege

voeding en zoetstoffen, toxische

belasting, enz.

 

Welke andere stress prikkels zou jij
kunnen reduceren?
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VOLG 

JE HART, 

WANT 

DAT KLOPT!
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3. EET MEER GROENTEN EN FRUIT
Iedereen zou ruim 250 gram groenten en 2 stuks fruit moeten eten en het liefste nog

meer dan 250 gram groenten. Wij zijn dit verleerd. 250 gram groenten, is veel als je dit

alleen bij de avondmaaltijd doet. Probeer daarom groenten ook te integreren in je

ontbijt of lunch, want dan kom je veel makkelijker aan die 250 gram.

 

Hoe meer kleur aan groenten op je bord hoe beter. Variatie is ook zeer belangrijk.
Probeer ook eens 2 soorten groentes bij het avondeten. Je zult zien dat iedereen
hierdoor meer groenten eet.
 

4. BEPERK HET AANTAL EETMOMENTEN
Telkens als je eet, gaat je lichaam insuline aanmaken (vooral bij koolhydraatrijk voedsel).

Insuline zorgt ervoor dat glucose wordt opgenomen in de cellen en dat

je bloedsuikerspiegel weer daalt. Als je continu kleine beetjes eet, krijgt je lichaam te

weinig rust en is het continu insuline aan het aanmaken. Je lichaam kan dan minder

gevoelig worden voor insuline. Zorg voor méér gezonde vetten en eiwitten en minder

suiker en snelle koolhydraten, dan heb je vanzelf minder eetmomenten nodig.

 

Breng het aantal eetmomenten per dag telkens iets naar beneden tot 3-5
eetmomenten per dag. Neem hier vooral de tijd voor en doe dit niet in één keer.
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5. nuchter bewegen
 

Heb je overgewicht of wil je een paar kilo kwijt? Probeer dan eens nuchter te

bewegen. Ga een paar krachtoefeningen of een korte wandeling doen voor je ontbijt.

Je lichaam zit dan niet in de glucose verbranding, maar in de vetverbranding,

waardoor je makkelijker vet verbrand. Dit kan ook net voor de lunch of avondeten. Je

kunt dit trainen en je zult zien, dat dit steeds makkelijker gaat. Denk je dat we vroeger

in de oertijd bij het opstaan meteen gingen ontbijten?

 

Lunchwandeling op je werk? Eerst wandelen, daarna pas eten.
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6. GEBRUIK GOEDE VETTEN

De inzichten m.b.t. vetten zijn de laatste jaren echt

anders. Margarine en halvarine zijn veel te bewerkt en

staan veel te ver van het oorspronkelijke product af.

Ga ongezoute roomboter eten die gemaakt is van

koeien die gras eten (grasboter). Ga bakken en braden

in kokosolie. Voor koude gerechten en bereiding

is olijfolie zeer gezond (die mag niet te hoog in

temperatuur worden).

 

Koop kokosolie om in te bakken.

Elke dag, is een
kans, om je leven
te veranderen.

7. LET OP JE EIWIT INNAME

De richtlijnen zijn overal verschillend maar ga voor

het gemak maar eens uit van circa 0,8 gram eiwit

per kg lichaamsgewicht. Eiwitten zijn nodig voor

spieropbouw en voor heel veel andere processen in

je lichaam. Eiwitten zitten in vlees, vis, eieren,

zuivel, noten, paddestoelen en peulvruchten. Zorg

dat je vaker eiwitten in je voeding hebt zitten en

het liefst verdeeld over de 3 maaltijden.

 

Vroeger mocht je maximaal 2 eieren per week. Nu
maximaal 3 per dag!
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8. DRINK GENOEG WATER
Standaard ligt dit rond de 1,5 tot 2 liter per dag. Je

kunt dit ook berekenen door 0,03 x je

lichaamsgewicht = hoeveelheid water dat jij moet

drinken. Kruidenthee en groene thee zonder suiker

tellen ook mee als vocht. Koffie onttrekt juist vocht

en frisdrank wordt zelfs als vervuilers beschouwd.

 

Zet een kan met water op het aanrecht. Zo zie je
hoeveel water je drinkt en heeft het water de
kamertemperatuur en dat is makkelijker drinken.

9. VERMIJD ZOETSTOFFEN
Volgens velen (ook het voedingscentrum) zijn zoetstoffen

veilig. Je moet er namelijk veel van drinken, voordat je er

diarree van krijgt. Maar zijn ze ook gezond? Bij een glas

light frisdrank gaat je lichaam namelijk insuline en

spijsverteringssappen aanmaken. De insuline en de

spijsverteringssappen worden echter niet opgebruikt.

Je lever moet deze insuline en spijsverteringssappen

afbreken. Daarnaast is aspartaam een lichaamsvreemde

stof, die ook door je lever afgebroken moet worden. Extra

belasting voor je lever dus. Je lever zet aspartaam om in

vetten, net zoals de insuline die niet gebruikt wordt. Ze

zorgen dus juist voor extra vetopslag!

 

Drink en eet geen producten met zoetstoffen om je
lichaam meer rust te geven. Denk ook aan zoetjes en
kauwgom.



FITALIES 7

10 TIPS VOOR MEER VITALITEIT

10. VERMIJD TOXISCHE BELASTING
Groenten en fruit wordt veel bespoten. Als je biologische groenten gaat eten, krijg je

minder chemicaliën binnen. Zonder dat je het weet heb je ook veel producten in huis

die veel chemicaliën bevatten. Deze chemicaliën geven ook stress aan je lichaam.

Denk maar eens aan je dagcrème, deo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, toiletspray,

geurkaarsjes, enz. Met behulp van etherische oliën (EO) maak ik deze producten nu

zelf. Goede etherische oliën zijn 100% natuurlijk en ik zet deze in bij mentale en fysieke

klachten. Hierdoor gebruik ik ook nog eens minder middelen uit ons medicijnkastje,

wat ook weer bijdraagt aan het verminderen van toxische belasting van ons lichaam.

 

Begin met een starterskit met 12 verschillende etherische oliën en ga zelf aan de slag.
Zie voor online training Aromatherpie de basis: www.academy.fitalies.nl



GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK
Red je het niet alleen en heb je wat extra ondersteuning nodig? Ik help je graag. Ik

weet uit ervaring hoe moeilijk dit veranderproces is. Ook ik heb begeleiding gehad en

die gun ik jou ook. Vraag een gratis gesprek aan (telefonisch of in mijn praktijk) en

samen bekijken we of ik iets voor jou kan betekenen en of jij een goed gevoel bij mij

hebt. Je zit dan nog nergens aan vast. Pak deze kans en kom in actie! Doe het voor

jezelf, want jij bent dit waard. Aanvragen gratis gesprek:

www.fitalies.nl/gratisgesprek
 

Vind je deze 10 tips interessant en wil je meer weten en leren? Ik heb ook een zeer

uitgebreide online training: werken aan je vitaliteit. Deze kun je zelfstandig volgen in

je eigen tempo. Hier leg ik nog veel meer uit en komen er nog veel meer

onderwerpen aanbod. Voor meer informatie:

www.academy.fitalies.nl/product/werken-aan-je-vitaliteit/ 
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FITALIES | ANNELIES JOOSEN
Ik ben Annelies Joosen en ik wil mensen helpen weer in

balans te komen en volop energie te hebben. Dit doe ik

d.m.v. coaching en behandeling. Ik stem af op

jouw onderbewustzijn, want jouw lichaam bezit alle

wijsheid. Wat hebben jouw klachten jou te vertellen?

Dat gaan we samen uitzoeken. Aan welke knoppen

moet je draaien en welke als eerste? 

FITALIES | ANNELIES JOOSEN | LEEFSTIJL- EN VITALITEITSCOACH | SENSITHERAPEUT

AROMATHERAPEUT | ORTHOMOLECULAIR ADVISEUR | ACCESS BARS PRACTITIONER 

Gegevens fitalies
www.fitalies.nl

www.academy.fitalies.nl (voor aanbod onlinetrainingen)

Facebook: @Fitalies

Info@fitalies.nl

06-10337482

Wethouder Feskensstraat 15, 4873HG Etten-Leur

 


