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GUN JEZELF RUST! 
wees lief voor jezelf!

Tijd voor jezelf, hoe dan? 
HERKEN JE DAT? GEEN TIJD VOOR JEZELF
VRIJMAKEN 

Hoe maak je nou tijd voor jezelf.

Als je wakker wordt, zorg dan dat er een glas of een flesje water op je

nachtkastje staat, (heb je geen nachtkastje kan je het natuurlijk ook op

de grond zetten). Word eerst rustig wakker en stap niet gelijk uit bed,

maar drink je glas water of flesje water leeg. Zo begin je de dag rustig

en heb je gelijk alle bacteriën uit je mond weggespoeld ;)

Oh ja, nog een leuke tip: Vul je flesje water gelijk weer met water en zet

het bij het raam, zo pakt het mooi de zonnestralen en de kleur van je

flesje. Dat was al een mooi begin van de dag met rust en water drinken

(2 vliegen in 1 klap). 

Wees lief voor jezelf, mocht het niet gelijk lukken. Weet dat je brein 42
dagen nodig heeft om nieuw gewoonte aan te leren.  

Dit zorgt al dat je hoofd wat leger is, probeer het maar. 

Groen = hartchakra
Het hartchakra staat voor liefde,
zelfliefde, vriendelijkheid en
affectie. 

Wat vooral belangrijk is dat je jezelf zeker een uurtje per dag rust gunt.

Doe even helemaal niks, ga lekker de natuur in en geniet van de bomen

en de wind, de zon of wat je verder allemaal tegen komt. Of gun jezelf

een uurtje behandeling (dit kan ook bij mij ;) 

Ook geef ik af en toe een healingsessie via
zoom. Wil je daarbij zijn laat mij dat even
weten via de mail of app. 

Vind je mijn nieuwsbrief intressant en wil je
het ontvangen via de mail? Abonneer je dan
door mij een mail te sturen. 


