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Het is 
belangrijk 

om op tijd op 
de pauzeknop 

te drukken! 



Vraag om
hulp.

Je hoeft het
niet alleen te

doen!  



Lucht je hart!  



Leer je 
aandacht 
anders te
richten! 



Gun jezelf 
de tijd om te

groeien. 



Observeer je
gedachtengang



Leer jezelf
kennen



Stel grenzen 
en geef deze

goed aan.



Leer negatieve
gedachten te
herkennen.



Leer met
welke

informatie je
vooruit komt.



Observeer je
handelen
tijdens je

dagelijkse
bezigheden.



Wat geeft
energie?



Maak
 gebruik van je
zintuigen om
weer terug in

het nu te
komen!



Stel je
allereerste
reactie uit.



Je hoeft niet
alles om te

buigen naar
iets positiefs. 



Luister naar je
lichaam en 
wat het je 

te vertellen
heeft.



Herken je
patronen!



Wees bereid
om te

veranderen!



Stel je
verwachtingen

bij.



Adem in
Adem uit

Relax!



Nee zeggen 
is oké 



Blijf niet met
een zware 

last op je
schouders

rondlopen. 



Te veel op je
bordje, deel
het met een

vriend of
vriendin.



Zet je 
maskers af



Maak van voor
jezelf zorgen
een prioriteit



Sta regelmatig
even stil.

Mediteer of ga
zitten en doe

even helemaal
niks.



Heb jezelf lief!



Kijk goed naar
de natuur.



Pel de
verschillende

lagen af en
kom tot de

kern van jouw
zijn.



Leer jouw
signalen op

tijd te
herkennen



Leer opnieuw
te focussen.



Doe wat
 je doet met

aandacht



Neem op tijd
even wat tijd

voor jezelf



Schrijf het 
van je af.



Maak bewuste
keuzes



Verander
datgene

waardoor je
niet vooruit

komt



Accepteer
 wat is



Kom in
beweging



Stel de hoge
eisen die je

hebt voor jezelf
een beetje bij



Richt je
aandacht meer
op jezelf i.p.v.

op iemand
anders



Eet gezond



Zorg voor een
goede

nachtrust



Lees boeken
met informatie
waar je wat aan

hebt.



Wees niet zo
streng voor

jezelf - spreek
jezelf liefdevol

toe.



Maak jezelf 
los van de

verhalen die jij
jezelf verteld



Creëer ruimte
voor

persoonlijke
ontwikkeling

en groei



Sta open voor
nieuwe

informatie 



volg waar je
energie naar

toe gaat



Stel je 
oordeel uit 



Kijk met een
frisse blik de

wereld in. 



Soms is het
gewoon blegh
en dan mag je
het ook blegh

vinden.



Wees dankbaar



Je moet er wel
wat voor doen.
Kom in actie!



creeër ruimte
door het oude
op te ruimen 



Laat je niet
afleiden van

 je pad



Geef aandacht
aan dat wat

aandacht nodig
heeft



stippel je 
eigen route 
uit maar sta

ook open voor
avontuur



Als je het even
niet meer weet

adem in 
adem uit

en herhaal



Trap op tijd op
de rem.



Onthaast &
verstil.


