Hälsotipset
Har du svårt för att hitta
motivation för motion? Här
kommer 4 bra tips:
1. All motion känns lättare och
roligare med musik. Det är vetenskapligt bevisat att snabb
musik ger mer kraft och energi.
Gör en egen skiva med din
favvismusik och använd den
när du tränar.

stund är alltid bättre än
ingenting alls. Men det som
oftast händer är att man
kommer igång och tycker att
det är jätteskönt att röra på sig.
Du är mer lättlurad än du tror!

• Vänta inte med någonting till
ett speciellt tillfälle för varje
dag är ett speciellt tillfälle.

4. Sätt upp ett mål och tänk på
varför du tränar. Glöm inte de
viktiga delmålen.

• Livet har många tillfällen att
njuta av, det är inte bara en
fråga om överlevnad…

Recept

• Använd ”finporslinet”, spara
inte på den bästa parfymen
utan använd det varje gång
du känner för det…

Bakad potatis med skinkröra
(1 portion)

Njutbart 1

• Njut av livet…

3 skivor finhackad skinka, gärna rökt
1dl keso
riven pepparrot
1 ananasring i små bitar
persilja
gurkskivor
Blanda alla ingredienserna till
en röra och lägg det i den
bakade potatisen.
Servera med sallad
2. Hitta rätt tidpunkt för motionen. Alla gillar inte att träna på
kvällen men det kan vara svårt
att få tid för motion under
dagtid. Om du inte orkar träna
på kvällen, prova att träna
innan du går till jobbet eller
under lunchen. Ett annat alternativ är att ta ett träningspass
på lördagsmorgonen, det är
skönt att träna då man är
utvilad!

Tänkvärt
• Gårdagen är historia
• Morgondagen är en överraskning
• Dagen idag är en gåva…

3. Om du är trött och
egentligen inte orkar träna, bestäm dig för att bara motionera
en liten stund, ca 10-15 min.
Efter denna kvart kan du med
gott samvete sluta, en liten
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Njutbart 2
• Det finns ingen bättre tid än
just nu att vara lycklig…..
• Lycka är en resa inte en
destination
• Så arbeta som om du
behövde pengar, älska
om du inte blivit sårad
dansa som om ingen
dig……….
För mer motivation;
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inte
som
och
såg

