
10 tips
om rust te ervaren

en te creëren wanneer 
je het nodig hebt



Zet je zintuigen in!
Kies iedere dag een routine activiteit die 
je met aandacht doet. Wees je bewust van 
wat je ruikt, proeft, ziet en ervaart. Ervaar 
wat er op dat moment is en oordeel niet. 

Stel jezelf de vraag: 

“Wat betekent dit, 
wat doet dit met je?”



Cirkel van invloed
Maak je niet druk over dingen waar je 
geen grip op hebt, accepteer dat het is wat 
het is. De cirkel van invloed is een mooi 
model om in beeld te krijgen waar je invloed 

op hebt en wat je beter los kunt laten.



Wees dankbaar
Benoem aan het einde van de dag wat die 
dag goed ging en waar je  die dag dankbaar 
voor bent. Dat het nu (nog) niet lukt, wil niet 

zeggen dat het nooit gaat lukken.



Ontspan!
Ga zitten op een stoel, sluit je ogen en 
focus je op je ademhaling. Laat langzaam 
de energie vanuit je hoofd door je lichaam 
stromen. Zend de energie in rust naar alle 
verschillende delen van je lichaam. Draai 
wat rondjes met je nek en schouders. Blijf 
rustig ademhalen en voel wat dit met je 

doet, oordeel niet. 



Gebruik je verbeelding
Visualiseer een veilige plek waar jij je 
prettig voelt en ervaar dat je welkom bent 
en ieder moment kan terugkeren naar deze 
plek. Maak het beeld wat je hebt eens heel 
groot en kleurrijk.  Maak het nu bewegend 

en alsof je er ook echt bent. 
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Mobiel aan de kant!

Breek met de gewoonte om meteen je 
mobiele telefoon te pakken om te checken 
of er nog berichten of e-mails zijn wanneer 

je even ergens op moet wachten. 

Je hoeft niet 24 uur per dag 
bereikbaar en beschikbaar te zijn.



Maak een mantra

Herhaal een geluid, zin of meditatie. 
Dat kan zijn “ik mag rustig zijn” of “ik mag 
mijzelf zijn” of “ik ben goed zoals ik ben” iets 
naar keuze wat jou op het moment dat je 

het nodig hebt ondersteunt.
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Anthony Robbins, een van de beste 
coaches in de wereld begint iedere dag 

met zijn favoriete muziek zijn dag vol 
energie. Hij start de dag op met een 

lijfspreuk vergelijkbaar met:

“Ik Anthony mag er zijn en ga er 
een fantastische dag van maken!”  

Kijk wat voor jou het beste werkt!



Beweeg!

Of het nu rek- en strekoefeningen, wandelen 
of 2 - 3 keer per week intensief sporten is, zorg 
voor je dagelijkse behoefte om te bewegen.

Gebruik hierbij ook de kans om te observeren 
waar de spanning zit in je lijf: je ledematen, 
gezicht, ogen, ademhaling, buik en gedachten.



Wees lief voor jezelf!

Laat je af en toe lekker masseren en
ervaar wat dat met je lijf kan doen. 

Toon compassie voor jezelf.



Zoek jouw coach!
Dat kan iemand in je omgeving zijn, een 
bekende of professional. Sta jezelf toe dat je 
soms een luisterend oor nodig hebt en hulp 
mag aanvaarden. Laat jezelf coachen en bekijk 
de ander iedere dag alsof je hem of haar voor 

het eerst ontmoet!

Dit alles met meer compassie voor jezelf 
en jouw omgeving.



Wil jij meer weten over 
de coachings- en trainingstrajecten 

of heb je een vraag?

Mail naar
info@brandtforbodyandmind.nl



time to relax or reflex,
it’s your choice


