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Welcome
In de gids naar innerlijke rust. We

hebben rust nodig om ons lichaam te
laten herstellen, op te laden en even de

knop op "non actief" te zetten.
 

In deze gids of guide deel ik graag 10
tips die jullie kunnen gebruiken in je

dagdagelijkse leven.
 

Neem er ook bewust tijd voor. 
Wordt je er graag aan herinnerd?

Gebruik dan post-its, of hang hier en
daar een kleurig papiertje zodat je

eraan herinnerd wordt.



Innerlijke rust is de gemoedstoestand

in jezelf hoe jij je voelt binnen in

jezelf.

 

Hoe meer we naar deze stilte gaan,

ontdekken we ook meer de kracht van

ons hart. En zo kunnen we ontsnappen

aan de drukke wereld rondom ons

heen.

 

 

Lees jij mee?

 

 

 



Je heilige plek is waar je je steeds zelf weer
kunt vinden.



1
De eerste tip is belangrijk en dat heb je altijd
bij je en dat is je adem. Bewust worden van
je adem. Voel hoe je ademstroom zachtjes

binnengaat via je neus en weer uitgaat via je
mond.

Waar neemt je adem jou mee naartoe in je
lichaam? 

Adem diep in en uit.

Durf te zuchten - dan laat je los.

Zo kunnen alle opgehoopte spanningen en
emoties beter je lichaam verlaten.

Adem



2 Meditatie
Meditatie geeft ook super veel rust, innerlijke

rust.

Je hoeft er helemaal niet voor in
kleermakerszit op een kussen of zo te gaan

zitten. 
Mediteren kan je op allerhande manieren

doen, wees gewoon eens stil in een moment
en dan doe je al aan meditatie. 

Stil zijn en naar jezelf & je lichaam luisteren
brengt al zoveel ontspanning. Natuurlijk kan
je ook opteren een meditatie te doen voor je
gaat slapen of wanneer je er nood aan hebt.

Neem tijd voor een sessie yoga nidra.

Neem een kijkje op mijn spotify kanaal voor
rust.



3 Luister naar je innerlijke stem

 
Neem je weleens de tijd om naar jezelf
te luisteren, écht te luisteren? Ga uit je

hoofd en luister eens naar je hart. 
Je intuïtie gaat jouw helpen als jij er zelf

voor open staat en zelf naar leert
luisteren. Het gaat niet ineens, het heeft

tjid nodig, maar eens het lukt, is het
geweldig! Je voelt dat je intuïtie spreekt,
je innerlijke stem is ook de stem van je

ziel. 
 

Ga uit je hoofd!
 
 

Neem rustig de tijd en geniet van jouw
mooie stilte en ervaar de subtiele

fluisteringen van je ziel. 
 



4 Bewonder de natuur
Vertoeven in de natuur geeft sowieso
minder stress & spanning. Het laadt je

op en je adem wordt automatisch
rustiger. Reden genoeg om even naar

buiten te gaan.  
 

Frisse lucht helpt ook onze slaap te
reguleren.

 
Shinrin-yoku komt uit Japan en betekent
letterlijk 'baden in het bos'. Je dompelt
je onder in het groen. Alles vertraagt en
je zintuigen zetten zich open. Zo ervaar
je een diepe ontspanning en ga je uit je

hoofd.
 

Leer en ontdek die dingen die je alleen
ziet als je er de tijd voor neemt.

 
Reden genoeg om te gaan wandelen.

 
 
 



5 Wees mindful
Mindful aanwezig zijn in het hier en nu. 

Het woord mindfulness betekent zoiets als
opmerkzaamheid of aandachtigheid. Je staat

bewust stil bij het hier en nu zonder te
oordelen. Je probeert je aandacht bij het

moment te houden. 
Je handelt dus niet op de automatische

piloot.
Zo kun je beter observeren wat er in je
lichaam en geest gebeurt, zonder daar

verder een mening over te hebben of er iets
aan te willen veranderen.

Je accepteert wat je op dat moment
voelt.

 
Aandachtig leven!

Schakel je automatische piloot maar even
uit en wees je bewust.



6 Ga uit je hoofd in je hart

We maken onrechtstreeks gebruik van
onze wijsheid. De wijsheid van ons

hoofd, hart en buik. 
Er wordt weleens gezegd: "we verteren

onze emoties in de buik". 
Ga daarom vanuit je hoofd naar je buik
waar jouw innerlijke stem aanwezig is.
Daar maak je alleen contact mee als je

naar je stilte gaat in jezelf.
 
 

We hebben 3 breinen: hoofd, hart en
buik. Voel het contact met je 3 breinen,

elk brein heeft zijn eigen talent.
 

Volg je hart en luister naar je buikgevoel.
Geef even geen aandacht aan je drukke

mind.



7
In ons gejaagd leven hollen we van hier
naar daar en meestal hoor ik weleens
zeggen: pff ik doe precies alles voor
iemand anders en niks voor mijzelf.

Herken je dit?
 

Dan zal deze tip vast voor jou zijn en jou
helpen eens neen te durven zeggen.

En te kiezen voor jezelf.
Voor rust en ontspanning.

 
Gaat dat lukken? Probeer het toch maar

eens.
 

Durf eens neen te zeggen



8Ga voelen naar je eigen energie

Je levenskracht is zo fijn als deze goed
doorheen je stroomt. Overal is er energie
en dat voel je vast ook aan als je in een

bepaalde ruimte komt.
 

Het is een bijzondere kracht deze te
voelen en zelfs erg gezond. Twee simpele
oefeningen: wrijf je handen even warm en
voel door je handen een beetje van elkaar

te houden.Yes ... dit is je eigen energie.
Tip twee is je hele lichaam bekloppen met
een holle hand van beneden naar boven.
Nadien voel je alles letterlijk stromen. Is

super gezond voor je lichaam.
 



9 Ga schrijven & wees dankbaar

Ja ga schrijven, je zal nu denken wat zal
ik schrijven. Dit is zo bijzonder om

gewoon eens in stilte naar je adem te
luisteren en nadien gewoon te schrijven
wat er zich aanbiedt. Ook mooi dit in de
ochtend te doen; dan is je hoofd meer

leeg en in rust en kom je meer thuis bij je
innerlijke stem.

 
Schrijf een brief naar jezelf, niet

nadenken, gewoon voelen. Ook leuk is
om elke avond neer te schrijven

waarvoor je die dag dankbaar bent. 
 

Gebruik je handen en geef elke vinger 1
woord van dankbaarheid.

Zo sta je stil bij hoe jij je voelde die dag
en kan je meer rust ervaren.

 
 



10 Lach 
 

Lachen geeft een positieve flow van je
gedachten. Zo ga je meer negativiteit

kunnen loslaten om meer positieve flow
in je leven te brengen.

 
Geniet van het lachen zodat je lichaam

mee kan genieten van deze energie.
Lach met jezelf, met anderen, doe eens
aan lach yoga of zet een komedie op.

 
 
 

"Lachen, als het uit het hart komt, is
hemels."

 
Thomas Carlyle

 



"Wees de kleine boeddha in
jezelf en geniet!"
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