
Les 10
Rust in je hoofd is

rust in je lijf



We staan vaak de hele dag aan. We "moeten" van alles van ons zelf en de to do
lijst is heel lang. 
We maken ons druk om van alles en nog wat. Ook om dingen waar we
helemaal geen invloed op hebben. 
Schrijf hieronder voor jezelf op waar jou hoofd van overloopt. Door het op te
schrijven krijg je inzicht, is het vaak uit je hoofd en kan je kijken wat nu echt
belangrijk is. 

Rust in je hoofd is rust in je lijf



Probeer elke dag een uur alleen te zijn en de tijd te nemen om je emoties te
voelen en te verteren. Schrijf hieronder voor jezelf op wat je kunt doen in deze
tijd. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling, tuinieren, mediteren, boek een
massage. 
Kijk voor jezelf wat jij fijn vind en waardoor je rust en ruimte ervaart. 

Rust in je hoofd is rust in je lijf



We zijn vaak heel goed in het vinden van excuses waarom iets nu niet uitkomt,
het niet lukt of een ander moment beter is. Maar door excuses heeft nog nooit
iemand zijn doel behaald. 
Probeer voor jezelf te kijken welke excuses jij nu nog hebt. Doe dit door de
onderstaande zin aan te vullen. En het mogen er zoveel zijn als in je op komt.
 
Het gaat mijn pas lukken om mijn doelen te behalen als......

Rust in je hoofd is rust in je lijf



Peper
Zout
Kaneel
Knoflook
Komijn
Citroen
Kurkuma
Paprikapoeder
Italiaanse kruiden
Bouillonblokjes (uit de natuurwinkel zonder toevoegingen)of kruidenzout van
A.Vogel
extra vierge olijfolie
kokosolie
roomboter
agavesiroop
honing
ongezoete amandelmelk/ kokosmelk/havermelk
havermout
biologische griekse yoghurt, volle yoghurt, geitenyoghurt, kokosyoghurt,
plantaardige yoghurt of kefir. 
fruit
eieren
noten en zaden
rauwkost
fruit 
fruit en groente in de vriezer voor een smoothie 

Basisproducten 



Door prioriteiten te stellen schep je letterlijk ruimte in je agenda en leven. Wat is
voor jou nou echt belangrijk en wat doe je omdat het van je verwacht wordt? 
Bekijk je agenda eens van de afgelopen tijd en vul hieronder in waar jij je tijd
aan besteed. 
Kijk daarna of het je energie geeft of kost en maak voor jezelf een afweging wat
je in de toekomst hiervan kan skippen of anders kan doen. 

Stel prioriteiten

Activiteiten Energie gever/ nemer



Stel prioriteiten

Wat kan ik anders doen in de toekomst?


