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3  h a n d i g e
t i p s

 kom uit je hoofd en weer
in het hier en nu

 

Door dit dagelijks toe te
passen wordt je een blijer

mens! 
 
 

3  o e f e n i n g e n  v o o r  m e e r
b e w u s t w o r d i n g



Hoihoi! 

Speciaal voor jou heb ik deze 3 super simpele tips
vastgelegd.

Het zijn oefeningen waar je wellicht wel eens wat van
hebt gehoord.

Nu heb jij er bewust voor gekozen om dit te downloaden
waarop ik hoop dat jij hier voor jouzelf mee bezig gaat!

Note: uit diverse onderzoeken zi jn verschil lende
antwoorden gekomen hoelang je iets nieuws in
je leven moet toepassen voordat het een
gewoonte wordt. Give yourself some time!
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Het is belangrijk dat jij jezelf de tijd geeft om met deze
oefeningen aan de slag te gaan. 

Weet dat het mogelijk is dat je in eerste instantie
situaties gaat ervaren waarvan je daarna denkt "oh hier
had ik die oefening voor kunnen gebruiken". 
Dat is heel normaal. 

Bewustwording begint bij  het achteraf inzicht
kri jgen waarna j i j  door dit te bli jven doen, het
bli j ft (h)erkennen. Op een gegeven moment OP
dat moment zelf bewuster bent. Dat je merkt
"he, volgens mij is het nu handig om die
oefening toe te passen". 
Let wel,  dit speelt zich natuurli jk in een split
second in jouw hoofd af,  waarop het zo
belangrijk is om lief te zi jn voor jezelf als je het
gevoel hebt dat het niet snel genoeg gaat.



Lees dit
voordat je van start gaat

Er zijn ontelbare oefeningen waarvan ik er slechts een
aantal voor jou heb uitgelicht.

Voor al le ademhalingsoefeningen geldt dat je via
de buik ademhaalt,  een lage ademhaling. 
Vind je dit nog lastig oefen dan eerst eens los
door je handen op de buik te leggen en de buik
te voelen ri jzen en dalen in plaats van je
borstkas of zelfs de schouders mee omhoog
gaan. 

Sluit je ogen ti jdens elke oefening omdat je
hierdoor je l ichaam al een eerste signaal geeft
voor ontspanning en je dieper zal ontspannen,
het een groter effect heeft. 

Gebruik de ademhalingsoefeningen met je
gezonde verstand en weet wanneer je het kan
toepassen. 
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Tip 1
Kom naar het HIER en NU, terug bij jezelf 

Adem 3 tellen IN door je neus

Adem 6 tellen UIT door de mond  
Herhaal deze manier van ademen voor 5 minuten pak
daarna je gewone ademhaling weer op voordat je
verder gaat met je dag.

Wanneer je dit doet zal je merken dat je rustiger
wordt. Door deze manier van bewust ademen en
jouw uit ademhaling langer te laten zi jn zak je
automatisch meer in je l ichaam. Dit komt
doordat er een signaal naar de hersenen wordt
gestuurd waardoor je l ichaam weet/voelt dat het
kan ontspannen. 
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Variatie
Adem 4 tellen in door je neus
   Houd je adem 4 tellen vast

Adem 4 tellen uit door de mond  
                  Houd je adem 4 tellen vast
Herhaal deze cyclus voor zo'n 5 minuten, in ieder
geval tot j i j  verschil  ervaart.  Laat het daarna los en
laat je l ichaam op zi jn natuurli jke manier ademen. 

Deze oefening kan je inzetten als je wat meer
energie kan gebruiken. Op deze manier ademen
verdiep je je concentratie en zorgt tevens voor
stressvermindering. 



Tip 2 
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Zet een glimlach op (juist als dit even niet zo voelt)
Nu denk je misschien ja die is gek..
Maar echt waar, probeer het eens! Houd de
glimlach vast en misschien kan je aan iets leuks
denken of dat je na de herhalingen écht moet
lachen dit maal om jezelf en dat het stiekem toch
werkt.

Natuurli jk kunnen er diverse gebeurtenissen op
jouw pad komen waardoor je even geen reden
voelt of zin hebt om te lachen. 

Juist dan kan dit een hele krachtige oefening zi jn.
Doe hem ook zeker op random momenten door de
dag heen en ervaar het verschil .
Voel hoe zoiets simpels maar krachtigs jou een
ander gevoel geeft.  

uitleg



Tip 2
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Zet een glimlach op (juist als dit even niet zo voelt)

Doe je ogen open
 Doe je ogen dicht
   maak een glimlach met je mond
    doe je ogen weer open en ontspan de mond
herhaal dit ten minste 3x

Geen zin in 'moeil i jk '  gedoe ⤴  adem dan diep in en
een keer goed uit en zet je grootste glimlach op ,
maak hem steeds een beetje weidser en groter zodat
het 'oude' gevoel loslaat en plaats maakt voor
bli jdschap (endorfine).

uitvoering



Tip 3
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Maak weer even contact/verbinding met jezelf & je lichaam
Deze oefening kan zowel zittend als staand.

Nadat je dit hebt gedaan zal je merken dat je
gedachten even weg waren, naar de achtergrond
zijn geweest en j i j  weer contact met je l ichaam &
jezelf hebt gemaakt waardoor je in verbinding
verder met je dag kan.

Dit komt doordat je focus hebt gehad op een
bepaald punt waardoor je gedachten even geen
ruimte hebben gekregen.

Je kan het zien als een win-win, even een korte
reset van de gedachten(stroom) en je l ichaam
gevoeld.

uitleg
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Tip 3
Maak weer even contact/verbinding met jezelf & je lichaam

Ga vanaf de plek waar je staat of zit met al
je aandacht naar één voet. 
Begin je voet via je schoen slipper of slof te
voelen en merk de grond op waar je voet
op staat.
Beweeg nu eerst is één teen op en neer (je
zal merken dat de rest van de tenen mee
gaan) 
Laat je tenen spelen, op en neer in je
schoen terwijl je voet verder stil blijft
staan
Til je hak op en oefen druk uit op je
tenen/bal van je voet
Til tot slot je tenen op (dat je de
achterkant van je beenspier voelt)

Let op als je dit zittend gaat doen doen, dat je
voeten de grond raken. 

 Herhaal deze stappen nu met je andere voet.
 Als je het f i jn vind kan je ter afsluit ing je hele     
 l ichaam even bewegen door bijvoorbeeld een  
 golvende beweging te maken, je even uit te 
 schudden. 

uitvoering

Variatie; vergt meer aandacht om bewust uit te voeren
In plaats van je tenen kan je de oefening ook
met je vingers (tegen elkaar aan) doen
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Zet een glimlach op (juist als dit even niet zo voelt)
Doe je ogen open
 Doe je ogen dicht
   maak een glimlach met je mond
    doe je ogen weer open en ontspan de mond
herhaal dit ten minste 3x

Kom naar het HIER en NU, terug bij jezelf 

Adem 3 tellen IN  door je neus

Adem 6 tellen UIT  door de mond 
herhaal deze manier van ademen voor 5 minuten pak daarna
je gewone ademhaling weer op voordat je verder gaat met je
dag.

Kom uit je hoofd
Handig om uit te printen en op te hangen        

Maak weer even contact/verbinding met jezelf & je lichaam

Ga vanaf de plek waar je staat of zit met al je aandacht
naar één voet. 
Begin je voet via je schoen slipper of slof te voelen en
merk de grond op waar je voet op staat.
Beweeg nu eerst is één teen op en neer (je zal merken
dat de rest van de tenen mee gaan) 
Laat je tenen spelen, op en neer in je schoen terwijl je
voet verder stil blijft staan
Til je hak op en oefen druk uit op je tenen/bal van je
voet
Til tot slot je tenen op (dat je de achterkant van je
beenspier voelt)

Let op als je dit zittend gaat doen, dat je voeten de grond raken. 

  Herhaal deze stappen nu met je andere voet
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Lieve jij
 

Veel plezier en succes
 

Laat je lasten rusten
 

Leer loslaten en vertrouwen
i.p.v. je almaar door je

gedachten te laten leiden
 


