Het ENERGY 5.5 Programme®
GezondFit heeft een 5 daagse training ontwikkeld om personen
meer energie te geven.

Deze training bestaat uit 5 onderdelen
1. Verbeteren van de bloedsomloop
2. Verbeteren van de concentratie
3. Verbeteren van de ademhaling
4. Verbeteren van de intuïtie
5. Verbeteren opname van voedingsstoffen

Verbeteren van de bloedsomloop:
Deze oefening bestaat uit het stimuleren en het in evenwicht brengen van het energie systeem
Van het lichaam. Dit gebeurd door middel van het wisselvoetbad
Oefening:

Neem 2 teiltjes met water, de een met warm 38° de ander met koud water 18˚en
zet uw voeten in elk van deze bakken.
Wissel om de 3 minuten uw voeten met de warme en koude teiltjes
Het lichaam zal dit willen neutraliseren en breng een doorstroming van het bloed
op gang

Herhaal deze oefening elke opvolgende dag steeds met een groter verschil in temperatuur De duur
van deze oefening is 10 tot 15 minuten

Verbeteren van de concentratie:
Deze oefening bestaat uit het stimuleren van de focus en concentratie op een bepaald doel.
Oefening:

Kijk of u in uw omgeving een bepaald punt vind waar u zich op kan concentreren
Het kan ook een zwarte punt op een stuk papier die u ergens ophangt
Door geconcentreerd te kijken, het liefst zonder te knipperen met uw ogen.
Hiermee leert u zich te focussen op de doelen die u gesteld hebt.

Deze oefening kan tijdens de eerste oefening plaats vinden

Verbeteren van de ademhaling:
Deze oefening is er voor om rust te creëren in de dingen die u doet.
Het zorgt er ook voor dat u meer zuurstof op kan nemen en een betere prestatie kan verrichten.
Oefening:

Het is een oefening gebaseerd op 4-2-4 met als einddoel 8-2-8
Eerst ademt u 4 tellen in. Houd 2 tellen uw adem vast en ademt u 4 tellen uit
U concentreert u bij het inademen eerst op het verwijderen van de borstkas, hierna
Het vullen van uw buik gedeelte. Hou dit 2 tellen vast en adem hierna geleidelijk
uit.
U probeert dit te doen in een vloeiende beweging.

Deze oefening kunt u meerdere malen per dag uitvoeren. Met het herhalen van de oefening zal uw
ademhaling regelmatiger worden en meer zuurstof tot u komen.
Als u elke dag de frequentie probeert te verhogen bv: 1e dag 4-2-4, 2e dag 5-2-5, 3e dag 6-2-6, 4e
dag 7-2-7 en de laatste dag 8-2-8
Het is geen probleem als het de eerste keren niet lukt om de oefening te doen. Na verloop van tijd
zal het beter gaan.

Verbeteren van de intuïtie:
Deze oefening bestaat uit een ochtend en avond ritueel.
Het versterkt het onderbewustzijn met het bewustzijn.
Oefening:

Dit kan doormiddel van het hardop uitspreken van
positieve gedachten of het visualiseren van positieve beelden.
Dit mag u zelf invullen, het zijn uw eigen gedachten en beelden.
Wanneer u een positieve emotie uit , dan zal er geen negatieve emotie kunnen
ontstaan.

Als u dit s’morgens doet wanneer u opstaat, kan de dag voor u positief beginnen en kunt zal u vol
energie aan de gang gaan.
Oefening:

S avonds als u gaat slapen sluit u de dag af met dezelfde positieve emotie. Laat alle
dingen die gebeurd zijn gaan en denk er niet meer over na. Heeft u toch nog
problemen en vragen, spreek ze uit en visualiseer deze of u ze in een ballon
mandje legt en bij het opstijgen van de ballon nakijkt in de lucht tot deze niet meer
zichtbaar is.

U zult merken dat bij het opstaan de volgende dag, u de juiste antwoorden of de juiste
Beslissingen kunt nemen.

Verbeteren opname van voedingsstoffen
Wat heel veel mensen vergeten is dat eten een sociaal gebeuren is.
Soms eten we en denken er niet meer bij na wat we eigenlijk aan het doen zijn.
Oefening:

Ga op een rustige plek zitten en denk bij elke hap die neemt na wat u eet.
Door goed te kauwen zal het lichaam dit herkennen en de spijsvertering verbeteren
Een goede hulp kan Daily Lift ™ zijn. Deze bestaat uit een cocktail van
fruit en groenten en leveren de nodige vitaminen en mineralen

Naast deze oefeningen zijn voedingssupplementen toegevoegd om uw energie niveau versneld op
Het juiste niveau te brengen.
Elke morgen een zakje Daily Lift ™ in een glas van 250 ml water of vruchtsap mengen en rustig
opdrinken.

Winnen met de ENERGY van WIN
Bent u ook een winnaar of wilt u dit zijn, dan heeft GezondFit de juiste producten voor u
Meer energie zowel geestelijk als lichamelijk
Daarnaast werkt GezondFit ook met een voedings deskundige online
Een coach die u kunt helpen en begeleiden in uw zoektocht naar uw ideale gewicht.

Gedurende deze 5 dagen zult u merkbaar voelen aan uw lichaam dat er verandering
optreed.
Meer energie krijgen en positieve ideeën en gedachten geven u een gevoel van
positieviteit
U kunt meer aan en uw productiviteit zal omhoog gaan.
Kortom uw lichaam en geest zullen op alle fronten een grotere mate van geluk uitstralen.

