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WAAROM?
Bewustwording van dagelijkse stress op het werk, met een paar tips van o.a. mindfullness en 
ontspanningsoefeningen waarmee je effectiever en productiever aan het werk kan gaan.

1. Bewustwording
Het brein kan maar 1 gedachte per keer aan. We 
piekeren veel. Piekeren is kenmerkend voor mensen 
met overbelasting. Het vermindert de creativiteit 
die je juist nodig hebt om oplossingen te bedenken. 
Door je te focussen op de smaak en de sensatie van 
het water denk je even niet aan andere zaken. Je 
geest komt tot rust. Je focust je op het hier en nu 
(en niet op toekomst of verleden). Wat proef ik, wat 
zie ik, wat ruik ik etc. De aandacht voor de sensaties 
in je lichaam creëert rust in je hoofd. 

2. Ontspanningsoefening
Inspanning en ontspanning zijn erg belangrijk, om 
goed te kunnen onstpannen moet je ook eerst 
goed inspannen. We raken niet overbelast aan teveel 
inspanning, maar aan te weinig ontspanning. 
Knijp eens hard in de waterfles om daarna volledig 
te kunnen ontspannen. Bedenk zelf 5 oefeningen 
met je collega’s die inspanning omzetten in echte 
ontspanning. Concentreer je hierna op de 
sensaties in je lichaam door deze oefening.

3. Momentje rust
Neem een paar keer per dag enkele momenten rust. 
Loop rustig naar een kraan en vul je fles. Pak je 
water, neem een slok, leun achterover. Zet je voeten 
plat op de grond.  Dit geeft een signaal van rust aan 
je hersenen. Als je op je tenen zit krijgen je 
hersenen een signaal van ‘fight or flight’, je systeem 
moet in actie komen.

€ 14,95,-
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specifieke 
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DE KRACHTEN VAN WATER
1. Mooiere huid   5. Stimuleert je stofwisseling
2. Boost voor je brein  6. Vermoeidheid
3. Nierfunctie    7. Houdt je alert
4. Productiviteit   8. Bevat minderalen

 - KRACHT VAN WATER -

BOOST VOOR JE BREIN 


