CHARLY’S CORONA CHECK

Juist nu wordt een beroep gedaan op onze energie, wendbaarheid en veerkracht.
Creëer je eigen vitale basis met Charly’s Corona Check. Praktisch toepasbaar, inspirerend en
ondersteunend. Gewoon doen!
Scoor jezelf op onderstaande punten: wat geef j� extra aandacht vandaag?
Typ hier je score
(0-10)

1. Ritme

Deze situatie vraagt omdenken. Zorg voor structuur en dagritme. Een gezin?
Plan met elkaar zodat iedereen zich eigenaar voelt.

2. Tank frisse lucht

Ga naar buiten wanneer het kan. Geef je hersenen ook zuurstof.
Ochtendlicht geeft de meeste energie.

3. Eet je sterk

Onmisbaar: veel groenten, fruit, vezelr�k. Eet bewust en aan tafel.

4. Drink water (1,5 liter per dag)

Hoe verleidel�k kofﬁe, frisdrank en alcohol nu ook z�n. Kies voor water.

5. Beweeg

Pak je gezondheidswinst, voorkom inactiviteit. Gebruik je pauzes voor extra klusjes in en
rondom je huis en kom van de bank af met deze 7 minuten workout.

6. Hou je brein ﬁt

Bl�f je gedachten de baas. Focus, beweeg, neem pauzes, zet het nieuws uit en muziek aan.
Ons brein is ﬂexibel en kan omgaan met veranderingen.

7. Herstel en ontspanning

Voel je je stress oplopen? Kom uit je hoofd en in je l�f, volg 1 minuut je ademhaling, dat helpt!

8. Sociaal contact

Maak digitale (kofﬁe)afspraken met je collega’s, vrienden en familie. Check elkaar en bl�f
betrokken en doe wat goeds voor een ander.

9. Slaap

Het belangr�kste voor herstel en veerkracht. Slaap goed.

10. Pak de regie

Wat kan wel? Waar ligt een kans? Laat je inspireren.

Waar ga j� vandaag mee aan de slag? Hou het overzichtel�k met kleine en haalbare doelen.
Wil je met een van onze coaches sparren? Deze z�n iedere dinsdag en donderdag van
14 uur tot 16 uur bereikbaar op onze vitaall�n 088-7305559.

Pas op jezelf en bl�f gezond!
088-7305559
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