
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                              
“Het is mijn missie als Urban Mom dat jij energiek & gelukkig bent en geniet van alles in het (gezins)leven”             www.urbanmom.Amsterdam 

Lusteloos, moe en nergens zin in? No more!                                      
In 6 stappen naar meer energie.  

Het is avond. Je bent de hele dag in de weer geweest- op je 
werk, thuis, op school…. Iedereen heeft gegeten, de tafel is 
afgeruimd, de kinderen zijn gebadderd, voorgelezen en 
liggen in bed. Je hoort de bank fluisteren dat er een plekje 
voor je vrij is… Maar…. Je wil niet weer een avond liggen 
zappen, wachtend totdat je zelf naar bed mag. Je wil energie 
hebben voor leuke dingen doen, je wil een goed gesprek 
met je partner, je wil plannen maken, je wil sporten…. Je wil 
leven en wel nu! 

 
Stap 1 - Maak je hoofd leeg 

Zorg dat je een leuk inspirerend notitieblokje hebt, wat alleen van jou is. Schrijf alles wat in je hoofd zit op, dingen die je 

‘moet’ en dingen die je wil. Zoals dingen op je werk die nog moeten of die je dwars zitten, alles wat er in huis nog (volgens 

jou) moet gebeuren, dingen die je nog wil gaan doen/plannen met je kinderen, je partner,  je vrienden etc.  
 
Stap 2 - Ga sporten 

Meld je aan bij een sportschool, een hardloopclub, een bootcamp. Doe het alleen of nog beter doe het met een vriendin. 

Zorg dat je dit op een vaste avond doet, dan komt het in je systeem en gezinsstructuur. Kijk bijvoorbeeld bij Mom in Balance 

om lekker buiten de sporten, zéker nu de winter er aan komt. Je voelt je echt beter. 
 
Stap 3 - Eet gezond  

Zorg ervoor dat je voedingsstoffen binnenkrijgt, niet alleen vulling tegen de honger of trek. Ik heb het over eten wat echt 

een bijdrage levert aan je energie (groenten, fruit, vezels). Vermijd zoveel mogelijk suikers ( ja ik weet het, hartstikke moeilijk- 

maar er zijn echt lekkere alternatieven). Drink water of kruidenthee, vermijd  (zeker ’s avonds) de koffie. Google eens de 

recepten van Amber Albarda, makkelijk, lekker en energie gevend! 
 
Stap 4 - Plan iets leuks en zorg voor voldoende ontspanning 

Volg een leuke korte cursus ( dit kan ook via een webinar, wat vaak nog gratis is ook), spreek weer eens in de avond af om 

(kruiden)thee te drinken met een vriendin buiten de deur (en zonder kinderen). Doe dit wel met een vriendin die je energie 

geeft en je laat lachen… Meld je aan voor een meditatie challenge en leer van een afstand naar je leven te kijken, dit levert je 

echt veel ruimte in je hoofd op!  
 
Stap 5 - Zeg eens nee.  

Als iemand iets aan je vraagt of van je nodig heeft, betekend dit niet automatisch dat je dit ook moet doen. Nee zeggen is 

echt niet zielig, kom op. Je vrienden zijn veerkrachtiger dan je denkt hoor! Ga eens goed na waarom je ja zou zeggen. Zeg 

je dat voor jezelf of voor de ander. Is het voor de ander, levert het je dan een goed gevoel op of kost het je energie?  Ga 

hier bewust mee om. 
 
Stap 6 - Waar droom je eigenlijk van?  

Schrijf eens met de gezellige stiften van je kind al je dromen op, haalbaar of niet haalbaar. Kijk vervolgens eens naar al die 

dromen. Er zit er vast wel eentje bij waar je naar toe kan werken. Stel een doel voor jezelf waarmee je je droom ( of een deel 

daarvan) waar kan maken. Zet hiervoor de eerste stap. Zorg dat deze eerste stap klein en makkelijk is. -Je dreumes kon 

toch ook niet in één keer lopen? Het gaat in fasen en met vallen en opstaan… daar weet je waarschijnlijk alles van. Nu is het 

tijd voor jou om die eerste stap te zetten! 

 

Vind je het lastig te bepalen wat je leuk vindt? Kijk dan eens bij mij 5 tips voor  

 ‘Meer plezier in je leven door balans tussen energievreters en energiegevers’  

 

Ik wens je veel plezier én veel energie!                  

Nina James  
 


