
Bereken wanneer je moet gaan slapen om voldoende slaap te krijgen

Berg je smartphone, je tablet en je computer 1.5 uur voor je gaat
slapen op

Zet een blue light bril op als je toch electronica moet gebruiken 

Zorg dat je een boek hebt klaarliggen om te lezen

Eet zo vroeg mogelijk (minimaal 3 uur voor je gaat slapen)

Dim je lampen

Neem een warm bad

 

Maak het donker (dim de lampen, gebruik een 'rood' nachtlampje, koop
'nachtgordijnen', gebruik een slaapmasker)

Maak het koel (zorg voor een vaste temperatuur en goede ventilatie, als je
partner een andere temperatuur prettig vind, gebruik dan aparte
dekbedden of nachtkleding om het voor beiden 'koel' te maken

Maak het rustig (hou geluiden van buiten buiten door het raam dicht te
doen, oor pluggen te gebruiken of een white noise machine of app te
gebruiken

Maak het aangenaam (hou je slaapkamer opgeruimd, investeer in echt
goede lakens, kussens en dekbedden, hou alles wat je aan werk doet
denken buiten de deur 

 

SLAPEN ZONDER STRESS
WORD EEN SUPERSLAPER

Kijk niet op de klok

Probeer niet 'bewust' om in slaap te vallen

Tel geen schaapjes, maar focus je gedachten op dingen waar je dankbaar
voor bent 

Mediteer, concentreer je op je ademhaling of doe een ademhalings oefening
(bv. 4 tellen inademen, 7 tellen vasthouden en 8 tellen uitademen)

Lukt het niet? Ga dan uit bed en doe iets ontspannends. Probeer het na 20
minuten nog eens.  

Zorg dat je zonlicht krijgt (ga naar buiten, werk bij een raam)

Beweeg, doe oefeningen 

Eet zo min mogelijk suiker en dierlijke vetten

Vermijd caffeine, chocolade en nicotine na 2 uur 's middags

Ontwikkel een voorspelbaar  'slaap ritueel'

Doe iets om te ontspannen (mediteer, stretch oefeningen, lees een
boek, steek een kaars aan, doe ademhalings oefeningen)

Ga iedere avond op ongeveer dezelfde tiijd naar bed

Maak een lijstje met zaken die morgen tot een succesvolle dag zullen
maken 

Schrijf in je dagboek

营养

TIPS VOOR DE DAG

TIPS VOOR DE AVOND

TIPS VOOR ALS JE IN SLAAP WILT VALLEN 

TIPS VLAK VOORDAT JE GAAT SLAPEN

TIPS VOOR JE SLAAPPLEK


