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Proficiat! 
Dat je deze tips hebt aangevraagd wil zeggen dat je met je zelf, je gezondheid en je 

levensstijl aan de slag wilt. Dat je ernaar verlangt om vitaal te zijn en elke dag te 

bruisen van de energie. 

Vitaliteit bereik je door een optimale balans te creëren in alle facetten van je leven. 

Levenslang ben je aan het groeien, telkens op een ander niveau en in ander facet 

van je leven.  

Alles staat met elkaar in verbinding en niets is los te zien van elkaar. Je zult zien dat 

de tips die je hier in handen hebt heel divers zijn, eenvoudig en makkelijk 

toepasbaar. Lees ze door en kies de tips eruit die het dichtst bij je staan. Integreer 

deze en ga vervolgens een stapje verder door een volgende tip toe te voegen. Merk 

je dat je een terugval hebt dan ga je gewoon weer een stapje terug totdat je je weer 

prettig voelt met het nieuw geleerde. 

 

Geef daarbij niet te snel op. Houd eventueel een dagboekje bij waar je in noteert hoe 

het elke dag met je gaat. Soms vergeet je hoe dat het met je was en sluipt de vitaliteit 

heel langzaam je leven binnen. Het is dan leuk om nog eens terug te lezen waar je 

een tijd geleden mee zat. 

Via Facebook, email of door even te bellen kan je mij telkens om een kort advies 

vragen. 

Ik wens je een mooi, liefdevol levenspad toe, waarbij je bruist van de energie. 

 

Geniet van een vitaal leven met PIT 

 

Donna Hoogstraaten 

Kwakkelstraat 9 

2480 Dessel 

0494/39 27 33 

donna@vouwenmetpit.com 

 

 

Wil je blijvend resultaat, kies dan voor een begeleidingstraject Besluit je 

verder te gaan met een traject, start je voor 1 september dan ontvang je 

een korting van 35 euro op  het eerste traject van 3 sessies.  

mailto:donna.hoogstraaten@hotmail.com
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1. Start de dag met het drinken van 2 grote glazen (lauw)water. 

Doe in het water eventueel: citroensap, cayennepeper, theelepel kokosvet 

Deze hoeveelheid water is nodig om het vocht verlies van de nacht aan te 

vullen en de afvalstoffen die in de nacht vrij zijn gekomen weg te spoelen zo 

zuiver je jouw organen. 

Wist je dat veel ziektes o.a. ontstaan door een gebrek aan water in onze 

cellen. Blijf gedurende dag veel niet bruisend water drinken. Zodat je 

energiepeil goed blijft. Je lichaam zal een periode van gewenning moeten 

doormaken voordat het water goed wordt opgenomen door je cellen, pas 

wanneer je lichaam went aan de consequente aanvoer van water zal het water 

tot in je cellen komen. 

 

2. Laat suiker achterwege 

Voeg zelf geen suiker toe en vermijd producten waar suiker in zit. In praktisch 

alle bewerkte producten zit suiker. Suiker geeft rap een energie boost maar 

zorgt er vervolgens voor dat je bloedsuikerwaarden snel dalen waardoor je 

moe gaat voelen en je behoefte aan suiker toeneemt. Op die manier raak je in 

een vicieuze cirkel. 

 

3. Laat melkproducten achterwege 

Melkproducten vormen slijmen in de luchtwegen en tegen de darmwand. 

Wanneer de darmwand te sterk vervuild is zullen waardevolle voedingstoffen 

niet het lichaam bereiken. Voedingsstoffen die voor energie zorgen. 

 

4. Verminder de inname van tarwe producten 

Tarwe verzuurt het lichaam en irriteert de darmwand. 

 

5. Vermeerder de inname van groente 

Groente zit boordevol vitamines, mineralen en vezels. Een gemakkelijke 

manier om veel groentes binnen te krijgen zijn het gebruik van groene 

smoothies. 

Groene bladgroenten zijn ook een bron van calcium. 

 

6. Eet onbewerkte producten: 

Onbewerkte producten bevatten nog alle voedingswaarden. Onbewerkte 

producten zijn over het algemeen producten die onverpakt zijn, die niet in een 

fabriek zijn gemaakt. 

 

 

 

 

Elke actie geeft een reactie 
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7. Eet niet minder, maar juist meer: 

Door het eten van 3 grotere maaltijden en 3 kleinere blijft je energiepeil in 

balans. We zijn vaak geneigd om minder te gaan eten, omdat we denken dat 

we in gewicht zullen aankomen wanneer we te veel eten; maar we komen niet 

aan omdat we te veel eten we komen juist aan als we te weinig eten. Weinig 

frequent eten heeft als gevolg dat het metabolisme vertraagd en dat het 

lichaam eerder geneigd is om alles op te slaan in vet. Wanneer je voor gezond 

eten kiest dan mag je best veel eten. Dus veel groente, 2 of 3 stukken fruit, de 

juiste vetten en noten aangevuld met een bron van eiwitten uit vlees, vis of 

peulvruchten. Koolhydraten brood, pasta, rijst hebben we over het algemeen 

maar met mate nodig. 

 

8. Eet op regelmatige tijdstippen 

Naast dat het belangrijk is om 3 grotere en 3 kleinere maaltijden te gebruiken 

over de dag is regelmaat ook belangrijk voor het lichaam. Het lichaam zal dan 

telkens weten wat het kan verwachten en het beste de voedingstoffen uit 

kunnen halen. 

 

9. Zorg dagelijks voor beweging 

Dagelijkse beweging is voor verschillende functies van het lichaam belangrijk. 

Het reduceert stress, verstevigt ons lichaam, maakt gelukshormonen aan, 

stimuleert onze verbranding en geeft ons energie. Dagelijks minimaal een half 

uur bewegen zorgt weer voor de regelmaat waar het lichaam op kan 

vertrouwen. 

 

10. Beweeg aan het begin van de dag  

Je verbranding zal de hele dag hoger liggen wanner je een bewegingssessie 

doet voor je ontbijt. Je zult de hele dag meer energie hebben en je 

vetverbranding zal extra gestimuleerd worden. Een bewegingssessie kan 

bestaan uit fitnessoefeningen zoals squats, crunches of kettlebelltraining, 

joggen. Iets waar je ademhaling en hartslag van omhoog gaat. Slechts een 

kwartiertje geeft al de juiste boost. 

 

11. Beweeg in de buitenlucht 

Buiten bewegen heeft vele extra voordelen: je neemt vitamine D op, en zult je 

vrij voelen, genieten van de natuur. Je laat echt een frisse wind door je hoofd 

gaan waardoor je je al snel terug energiek voelt. 

 

12. Voldoende nachtrust 

In de huidige 24-uurs maatschappij is het verleidelijk lange dagen te maken. 

Nog even op je computer of naar de tv kijken kan al snel tot een paar uur 

uitlopen en de volgende dag begint de dag weer vroeg. Ons lichaam heeft 

dagelijks tussen de 6 en 8 uur rust nodig. Onze organen kunnen zo recuperen 

om ons veeleisende leven vol te houden.  

 

De zorg voor jezelf zou prioriteit moeten hebben 
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13.  Sluit de dag in een vast patroon af 

Een goede nacht rust kan bevorderd worden door aan het einde van de dag 

een vast ritme aan te nemen. Wanneer je de lichten gaat dimmen, computer 

en tv af zet ca. een uur voor je gaat slapen zal het hormoon serotonine, wat 

onze slaap bevordert, aangemaakt worden. Zo zal je gemakkelijker inslapen. 

 

14. Verspil geen energie aan dingen waar je geen invloed op hebt 

Waarom zou je aandacht schenken aan iets waar je geen invloed op hebt. Je 

verliest hierdoor heel veel energie en het kan zelfs lijden tot ziek worden. 

Accepteer een kwestie en verschuif de aandacht naar zaken die wel goed 

lopen. Alles wat je aandacht geeft groeit, je geeft beter positieve zaken 

aandacht. 

 

15. Schenk aandacht aan je ademhaling 

Door regelmatig je ademhaling te observeren zal je een rustpunt creëren en 

stress verminderen. Wanneer je druk bezig bent is het mogelijk dat je 

ademhaling heel hoog zit of dat je hem soms zelfs stopt. Wanneer je dit merkt 

breng je best je ademhaling naar je buik zodat je rustiger zult worden en 

dichterbij jezelf zult blijven. 

 

16. Ademhalingsoefening 

Heb je gedurende dag even een dipje? Voor meer energie haal je diep adem 

door je neus en blaas je hard uit. Herhaal dit enkele malen. 

 

17. Aandacht voor jezelf 

Plan dagelijks minstens 15 minuten tijd voor jezelf. Doe gedurende deze 

minuten enkel iets waar je zelf plezier aan beleeft.  

 

18. Zorg voor een lege agenda 

Een overvolle agenda slorpt je energie op, haalt je focus weg en voorkomt dat 

je echt kunt genieten van de dingen die je graag doet. Zeg vaker nee, maak 

keuzes en plan rustmomenten of - dagen in. 

 

19. Positieve gedachtes 

Hoe ziet het er in jouw hoofd uit? Sta je telkens rap klaar met een oordeel, last 

van negatieve of onzekere stemmetjes? Bedank de stemmetjes voor wat ze je 

altijd hebben gebracht en oordeel niet. Je spaart zo energie voor leukere 

dingen. Positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan is een training; de 

eerste stap is je bewust worden van welke gedachtes er in je hoofd 

ronddwalen. 

 

20. Koffie en alcohol 

Heb je het gevoel dat je niet zonder deze twee kan, dan is het hoognodig ze 

eens een aantal weken uit je leven te bannen. Ze roven je lichaam leeg, 

beïnvloeden je zenuwstelsel en je slaap. Drink i.p.v. koffie in de ochtend veel 

water en groene smoothies. 
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Veel succes met het integreren van deze tips in jouw leven! 
 

Hulp nodig bij het creëren van een energiek en ontspannen leven 

waarbij jij de stuurvrouw bent? 

 

Ik begeleid je naar jouw vitaliteit, waarbij jij weer in je kracht staat 

en jouw talenten optimaal kunt gaan gebruiken. 

Bruisen van de energie? Dat wil jij toch ook! 

 

 

Je bent van harte welkom! 

 

Wil je blijvend resultaat, kies dan voor een begeleidingstraject Besluit je 

verder te gaan met een traject, start je voor 1 september dan ontvang je 

een korting van 35 euro op  het eerste traject van 3 sessies.  

 

 

 
 

 

 

 


