40 dagen - POWER
CHALLENGE – kalender
Dag 1
Weg met de
‘automatische’
piloot…

Dag 2

Dag 3

Schrijf vandaag 3 Ben je vandaag klaar Jouw adem – moment:
dingen op waar je
om je frisdranken te In de ochtend, maar je
vandaag ‘gelukkig’
elimineren?
tijd voor 3 minuten,
van werd.
Vervang ze door thee of lange ademhalingen
water!
voor extra energie!
(Yessss, you can!)

Dag 5
Dag 6
Dag 7
Loop met je blote
voeten op het gras of YOGA – moment: Drink deze ochtend een
in de modder of in het
Niks voor jou?
lauw glas water met
zand. Geniet van de
Yoga is voor
een citroen en een
energie die door je
iedereen J
rietje (beetje cocktaillichaam stroomt van je Ga rustig zitten in
proof)
voeten tot aan je
Easy Pose.
hoofd.
Dag 9

Dag 4

Dag 10

Dag 11

Kleur je dag vandaag: Doe de ochtendgroet
Groene smoothie:
Eet 5 verschillende
voor extra POWER
Heb je al eens
kleuren fruit te eten.
in je dag, je
geprobeerd? Dit is jouw
All the colors of the lichaam gaat je
moment
rainbow!
helemaal stralen!

Dag 8
Leukste tip:
Doe een yoga-dutje:

Dag 12
Durf vandaag ‘nee’ te
zeggen.

Dag 14
Dag 13

Dag 15

Beweeg wat EXTRA
Je ‘iphone’ laad je
vandaag:
Eet een hand vol
regelmatig op, laat
Traplopen
bessen, noten & zaden
hem nu maar even uit
Wandelen
voor een extra ‘power’
staan. Doe vandaag
Fietsen
momentje.
iets ‘leuks’ voor jezelf.
Dansen
Doe een koprol
Of een handenstand.

Dag 16
Wat vind je leuk aan
jezelf?
Schrijf het op en hang
het op plaats waar je
dikwijls langskomt.
Dag 20

Dag 17
BALANS: Probeer de
boomhouding, daag je
kids of partner uit.
Wie kan het langst?
P.76

Dag 18
Dag 19
Drink jouw eerste
kopje matcha thee, Neem een koude douche!
GENIETEN:
een boost aan
(p.57)
Waar heb je zin in
mineralen.d
vandaag?
Geen matcha thee? Happiness is a long cold
Iets lekkers?
Start dan met
shower.
Iets ZOETS?
groene thee.
Verwen jezelf met een
lekker dessertje of
stukje pure chocolade.
Hemelse brownies P166

Dit zijn de eerste 20 dagen van jouw Power challenge!
Doe je mee?
Plaats hem op je frigo, op je bureau of ergens dat je het
niet vergeet. J
Succes POWER – LOVERS!

