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Meer ontspanning in je leven
Om jou net even dat stapje in de goede richting te geven, waarin je leert om tijd
te maken voor ontspanning & selfcare ♡

in 7 stappen
van stress

naar
happiness

Laat een ontspannen, maar vooral een happy
way of living niet meer aan het toeval over. 

Pak zelf weer de regie en ga ervoor!

e-book



LAAT IK BEGINNEN MET EEN VOORBEELD
Je bent de leuke, lieve moeder en partner, de gezellige
vriendin en behulpzame collega. Je hebt alles goed voor
elkaar, toch? 

Goede baan, mooi huis, een druk sociaal leven met veel
vriendinnen en natuurlijk ook nog je prachtige gezin. Maar
jij weet dat de werkelijkheid anders is. Iedere ochtend
word je wakker en heel even is er de rust en stilte waar je
zo naar verlangt. Je hoopt dat het vervelende gevoel, dat
je al weken en misschien al maanden voelt, weg is. Maar
dan gebeurd het weer….bam! 

Je voelt gelijk weer een en al spanning en het voelt alsof je
weer niet geslapen hebt. Je bent nog steeds zo moe en je
gedachten schieten meteen alle kanten op. Je krijgt een
drukkend gevoel op je borst. Je ademhaling versnelt en je
voelt tranen opwellen. Liefst wil je wegkruipen, weg van
alles en iedereen. Misschien voel je zelfs een lichte paniek
opwellen. Dit is niet wat je wilt…..zo wil je je niet voelen.

Toch sta je op. De kinderen moeten immers naar school en
je moet werken. En met een diepe zucht en met veel pijn
en moeite stap je je bed uit. Daar ga je maar weer. 

Het verdrietige, vervelende gevoel gaat maar niet weg en
blijft de hele dag komen en gaan. Je doet natuurlijk alles
wat je hoort te doen, thuis, maar ook op je werk. Je bent er
niet helemaal bij. Je hebt moeite om je te concentreren en
alles wat je doet kost ook nog eens veel energie. Je vergeet
vaker dingen omdat je je hoofd er gewoon niet helemaal
bij hebt en je merkt dat je ook prikkelbaar bent. Je kan
gewoon niet zoveel hebben. 
 
Aan het eind van de dag ben je versleten. En gaat weer
doodmoe naar je bed. Eenmaal in bed lijkt je hoofd
overuren te draaien. Je bent onrustig en verre van
slaperig. Je ligt te woelen, te draaien en te malen. Je valt
uiteindelijk in slaap, maar toch word je weer een paar keer
wakker die nacht.

En voor je het weet is het weer ochtend…en begint
hetzelfde riedeltje van voor af aan.

Herkenbaar?

Ik begrijp je helemaal. Ik heb het namelijk ook gehad! ♡
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Lieve jij, 

Ben je vaak gespannen? Pieker je over jezelf? Of over je
toekomst, je verleden, je werk, je relatie? Voel je je
onzeker, onrustig of misschien wel nerveus? Heb je vaak
last van negatieve gedachten? Of hoofdpijn? 

Het is bijna onmogelijk te genieten van je leven als je last
hebt van stress. 

Maar voordat je verder leest: Gefeliciteerd! En dat kan ik
niet vaak genoeg zeggen.

Supergoed dat je deze stap genomen hebt om dit e-book
te downloaden. Dit betekent namelijk dat jij gelooft dat
het mogelijk is om jouw stress aan te pakken en je je graag
weer fitter en energieker wil voelen. Maar het betekent
waarschijnlijk ook, dat je nog niet daar bent, waar je zo
graag wilt zijn. 

En je  ziet natuurlijk aan de buitenkant niets aan je. Je
doet immers wat er van je verwacht wordt.



Jarenlang zat ik vast. Ik hield mezelf klein, leefde mijn
droom niet en deed ik wat anderen van mij
verwachtten. Iedere dag een druppeltje in mijn
emmertje. En op een dag stroomde hij over:

"Uit m’n werk rij ik naar de supermarkt. De
boodschappen moeten immers ook nog gedaan
worden. En daar sta ik bij de kassa. Opeens voel ik de
vloer onder me wegzakken, het zweet breekt me uit en
heb het idee dat ik ga flauwvallen. En ik voel de tranen
in m’n ogen. Een vloedgolf van emoties nemen de
controle van me over. Wat gebeurd er? Ik begin steeds
sneller te ademen en krijg het Spaans benauwd. Ik
moet weg hier! Ik reken snel af en vlucht de
supermarkt uit. In de auto barst ik los. Ik ben de totale
controle kwijt.

De tranen rollen over m’n wangen en ik voel me zo
intens verdrietig en alleen. Ik kruip helemaal in elkaar
en weet niet allemaal niet meer. Ik voel me verward en
weet niet meer wat ik moet doen met m’n leven. M’n
baan maakt me niet meer gelukkig en m’n relatie is
ook niet meer wat het is geweest. Ik voel me
ongehoord als ik het probeer uit te leggen.
Onbegrepen en ongezien.

Na een half uurtje herpak ik mezelf weer zo goed en
kwaad zoals het kan. Ik kijk in de spiegel naar m’n
rode dikke ogen en hoop dat ze zo een beetje
bijtrekken. Ik start de auto en rijdt naar huis. Ik pak
m’n rol weer op als moeder en partner. Ze verwachten
natuurlijk wel eten op tafel. Dus zo gezegd zo gedaan,
zoals iedere dag.
Ik voelde mij zo verloren en down dat ik het gevoel
had dat ik niets te verliezen had."

Ik gooide het roer volledig om, verbrak mijn relatie,
nam afscheid van mijn werkgever. Ik stapte bijna elke
dag uit mijn comfort zone en ik dook in persoonlijke
ontwikkeling studies en zocht hulp. Het was tijd om
eindelijk in mijn kracht te staan en ik besloot alleen
nog maar mijn hart te volgen. 

�K
VERLOOR
ALLE
CONTROLE 

Nu, jaren later, leef ik mijn droomleven en heb ik mij
nog nooit gelukkiger en vrijer gevoeld. Ik bepaal zelf
de richting van mijn leven. Ik zit achter het stuur en
niet meer op de bijrijdersstoel. Ik leef mijn leven op
mijn voorwaarden. Ik gooide mijn bagage weg. De
bagage die ik te lang meesleepte met dingen die me
niet meer dienden. 

Sta jij  (ook) op het randje van omvallen door stress? 

Ik begeleid ambitieuze, geweldige vrouwen (zoals jij!)
op hun gezondheidsreis naar een ontspannen leven
vol energie, liefde én balans. 

Mijn beproefde Slowfulness methode is erop gericht
om jou op een prettige en simpele manier meer
energie te geven. Want hoe fijn zou het zijn als je je
weer ontspannen en vrij voelt en weer ‘gewoon’ van
het leven kan genieten. Leven in plaats van overleven.
Voorkom dat je uitvalt door ongezonde (werk)stress. 

In dit e-book neem ik je mee in de eerste 7 stappen
van stress naar happiness. 
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Liefs Margriet



�t’s a good day
to start a 
slow l�fe .
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Je voelt je mentaal niet goed | psychische
symptomen van stress

Je hebt lichamelijke klachten | fysieke symptomen 

Stress zorgt eigenlijk voor twee soorten stress
symptomen.

of

Je wilt meer rust in je hoofd en je lichaam en je weet
dat rust nemen belangrijk is maar je komt er vaak niet
aan toe. En nu loop je vast. Je hebt geen idee wat de
volgende stap is. En er is vaak toch ook nog de twijfel.
Is dit dan stress? 

Je kunt stress echt wel weer de baas worden en dat
begint bij herkenning.

Herken jij jouw klachten als symptomen van stress? Ik
heb de meest voorkomende symptomen voor je op
een rij gezet.

Stress...
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Gebrek aan energie en passie

Slecht slapen

Druk op de borst

Hoofdpijn en migraine

Stijve nek

Veel piekeren

Paniekaanvallen

Rugpijn 

Vergeetachtig

Druk in je hoofd

Vaak moe 

Duizelig

Tinnitus / oorsuizen 

Snel geïrriteerd

Makkelijk huilen

Overmatig alcoholgebruik

Gevoel van machteloosheid

Ongelukkig voelen

Wriemelen met de handen

Overgangsklachten

Niet happy met jezelf, je werk of je leven

Moeilijk keuzes maken

Brandend maagzuur

Veel zweten of klamme handen

Gevoel van alles alleen te moeten doen

Slechter of vertroebeld zicht

Rusteloos gevoel

Eenzaam gevoel

Onzeker

Een droge mond

Tintelingen in handen en voeten

Hyperventilatie

Hartkloppingen of hartritmestoornissen

Moeite met de stoelgang

Veel plassen

Vaak gehaast

Dagdromen of staren

Besluiteloosheid

Moeite met concentreren

Onder druk staan

Moeilijk taken afronden

Tandenknarsen

Maagpijn

Drukte in je hoofd 
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stap 1
Checklist 



HEB ��� MEER
DAN DR�E
ANTWOORDEN
AANGEV�NKT? 

Hoofdpijn
Nek- en rugpijn
Slapeloosheid
Maag-en darmklachten
Hartkloppingen

Dan is de kans groot dat je te maken hebt met stress!

De meest voorkomende symptomen van stress zijn trouwens:

Maar hoe dan nu verder? 

Dit e-book neemt je in volgende 6 stappen mee naar meer
ontspanning in je leven. 
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Please note...

De gevolgen door stress zijn niet altijd
duidelijk herkenbaar. Soms zijn de
klachten duidelijk aanwezig en zal er
sneller een diagnose worden gesteld.
Maar soms zijn de klachten niet het
gevolg van stress. 

Heb je al langer verschillende klachten?
Blijf daar niet langer mee doorlopen,
maar bezoek de huisarts. Deze kan
bekijken of de symptomen die je hebt het
gevolg zijn van stress (of burn-out) of dat
je klachten een andere oorzaak hebben. 
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Je kan beginnen met beter voor jezelf te zorgen door lief
en aardig voor jezelf te zijn. En jezelf te leren vergeven.
Maar(!) óók door anderen niet de schuld te geven van je
eigen verkeerde keuzes én door jezelf de belofte te doen
om te veranderen. 

Sta regelmatig stil bij je keuzevorming en vraag je af of
de keuze die je overweegt je naar je doel beweegt of juist
niet. 

Als je deze vraag bewust aan jezelf stelt, zal je verrast
zijn door het antwoord dat je eigenlijk al weet en maak
bewust de keuze. 

Gedachten werken als een magneet. Waar je aan denkt,
trek je aan. Gedachten kan je vermengen met oprechte
emotie, dan wordt het passie. En met passie kan je je
dromen waarmaken en jezelf overtreffen. Begin daarom
met (nog meer) selfcare, selflove en met het luisteren
naar je intuïtie. 

Word je eigen bff - best friend forever. Je verdient het. 

Vandaag is dé dag om hiermee te beginnen. Vandaag is
de dag om jezelf en je gezondheid te transformeren. 

HAPPY THOUGHTS
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Bij Slowfulness gaat niet alleen over ontspannen en
balanceren van je lichaam. 

 
Slowfulness is een manier om je levensdoelen te bereiken.

Leven in een gezond en ontspannen lichaam betekent
gezonde gedachten hebben en veel meer duidelijkheid over

wie je kan en wil zijn in dit leven. 
 

Je zal de energie vinden waar je naar verlangt om je doelen te
bereiken, maar de eerste stap is om duidelijk te maken wat je

doelen eigenlijk zijn. Het is onmogelijk om een doel te
bereiken als we niet precies weten wat ons doel is. 

 

Intenties zetten
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Ik ben uitgeput
Ik heb nooit tijd voor mezelf
Ik geef alles aan iedereen en heb niet de energie om voor me te
zorgen
Ik ben te zwaar 
Ik slaap niet genoeg
Ik eet te veel van de verkeerde dingen en niet genoeg van de
juiste dingen
Ik kan niet uit bed komen
Ik kan niet slapen
Ik voel me niet gesteund 
Het wordt me allemaal teveel 
Ik kan niet gemotiveerd blijven
Ik haat mijn lichaam
Ik voel me alleen
Ik voel geen connectie meer met mijn echtgenoot/ kinderen/
mezelf
Ik zit niet lekker in mijn vel
Ik ben prikkelbaar
Ik ben onrustig
Ik ben minder blij en happy

Denk eens na waarover je niet tevreden bent, waar je klaar mee bent
om over te denken of te voelen in je leven. 

VEELVOORKOMENDE VOORBEELDEN:
 

Een van de snelste manieren om precies te bepalen waar je wilt zijn, is om heel duidelijk te zijn over waar je niet wilt
zijn. 

Hoe gek het ook klinkt - we zijn veel beter in het opsommen van de dingen die we niet willen of waar we niet
tevreden over zijn dan in het uiten van onze ultieme verlangens. 

Het is gewoon hoe ons brein werkt. 

Google maar eens op negativity bias. Negativity bias is een term die betrekking heeft op de negatieve werking van de
hersenen van de mens. Het menselijke brein is dusdanig opgebouwd dat er een grotere gevoeligheid is voor
onplezierige impulsen. 

Dit wetende kunnen we dus net zo goed beginnen met wat makkelijk is…

WAT
�E 
N�ET 
W�LT 
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 20 MINUTES OF THINKING
Pak pen en papier en zet de timer op 20 minuten.

 
Met welke gedachten/gevoelens ben jij klaar? Schrijf alles op wat er maar in je opkomt. 
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Hoe wil je je elke dag voelen? 
Wie wil je zijn?
Welke gewoontes wil je hebben? 
Welke gedachten wil je hebben? 

Nu je een aantal dingen hebt opgeschreven die je niet wilt, neem dan een moment (of een paar momenten) om na te
denken over wat je wel wilt.

20 MINUTES OF THINKING
Pak pen en papier en zet de timer op 20 minuten. 

Denk hierbij aan het volgende:

Schrijf alles op wat naar boven komt en niets is te gek.

Als je deze lijst terugleest, kan het wat ontmoedigend zijn. Je (negatieve) gedachten willen het weer graag
overnemen. 

Met de slowfulness methode pakken we grote veranderingen stap voor stap aan. 

Neem de komende periode de tijd om je doelen op je in te laten werken en geef prioriteit aan je top drie.

slowfulness.  |  11

E-BOOK |  VAN STRESS NAAR
HAPP�NESS

stap 3



the secret of your
future �s h�dden �n
your da�ly rout�ne .
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Behoefte & Verlangens

Wat zijn behoeften en verlangens? Wat is het verschil
tussen beide?

Behoeften en verlangens zijn een natuurlijk onderdeel
van wie je bent. Het zijn krachtige signalen die aangeven
hoe het op dit moment (deels) met je is of wat je nodig
hebt.

Maar zowel behoeften als verlangens zijn geen op
zichzelf staande waarheden. 

Ze staan voortdurend in verbinding met je intuïtie en
instinct, emoties en gevoelens, gedachten en inspiratie.
Ieder met hun eigen waarheid en wijsheid.

Behoeften en verlangens vloeien in elkaar over - ze staan
in dienst van elkaar en versterken elkaar. 

Hoe meer je op je behoeftes en verlangens afstemt, hoe
minder het onderscheid wordt. En hoewel het beginpunt
misschien verschilt, brengen ze je uiteindelijk naar
hetzelfde eindpunt - balans, voldoening en geluk.

JOUW TOP 3 VERLANGENS
Laat je hersenen flink kraken en vul drie verlangens –
gewenste resultaten - in die je met  de slowfulness
methode wil bereiken. 

PLEASE NOTE
Schrijf je drie verlangens in tegenwoordige tijd. 

Dus: Ik voel me lekker in mijn lijf - in plaats van: Ik wil me
lekker voelen in mijn lijf

#4

1

2

3
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https://wendyvanmieghem.com/?p=20496


Ontdek jouw Why

Waarom is dit op dit moment belangrijk voor je? 

Hoe zal je leven voelen en eruit zien als je dit doel
bereikt? 

Hoe voelt en ziet het eruit om dit nu niet in je leven
te hebben?

Waar ben je over 5 jaar als je dit doel niet bereikt? 

Wie of wat in je leven heb je nodig om dit doel wel te
bereiken? Waarom?

Als het goed is, heb je stap #4 over verlangens gemaakt. 

Als je naar je drie verlangens kijkt, voel dan de
diepgewortelde redenen achter deze verlangens. 

Vraag jezelf voor elk van je verlangens het volgende af:

1

2

3
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De antwoorden die je in stap #5 gegeven hebt, zijn
de zaadjes voor het ontdekken van je echte, grote
WHY. 

Jouw WHY is de reden dat je hier bent. Jouw WHY
is waar je iedere keer op terugvalt als je tegen
obstakels of belemmeringen aan loopt. Elke keer
als je voelt dat je oude gewoonten terug dreigen
te komen, heb je deze herinnering om op terug te
vallen. Want waarom wilde je dit ook alweer?

Bekijk alle manieren waarop je je leven wilt
veranderen en alle redenen waarom. En probeer
het nu samen te vatten in één echt krachtige
verklaring.

Jouw echte Why

VOORBEELD VAN MIJN WHY
Ik doe alleen nog maar dingen waar ik blij van
word. Ik zorg goed voor mezelf. Ik ben gezond en
ik ben fit. Ik voel mij lekker in mijn lijf. Ik ben
positief, emotioneel tevreden en een doorzetter.
Ik ben een zorgzame en lieve moeder. Ik verdien
het om gelukkig te zijn en de liefde die ik geef,
krijg ik terug zonder er om te vragen. Ik help
andere vrouwen met mijn kennis en kunde. Ik
inspireer en motiveer. Mijn bedrijf is een groot
succes en ik kan overal ter wereld werken. Ik heb
een vrij leven. Ik ben financieel onafhankelijk. Ik
heb een huis op Ibiza. En de laatste liefde van mijn
leven vindt zijn weg naar mij. 

In het kort: 
IK BEN DE VROUW DIE IK VERDIEN TE ZIJN
(tegenwoordige tijd)

Deze zin is voor mij makkelijk om te onthouden,
maar bestaat uit dus uit diepe en krachtige
redenen waarom ik verandering in mijn leven
zoek.

Mijn echte Why:
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Terwijl je veel dingen leert met de slowfulness
methode, wil ik ervoor zorgen dat je ervoor kiest
om dingen te implementeren die je echt leuk
vindt. 

Dit zijn tenslotte het soort gewoonten die je je
leven lang wil behouden.

Een geweldige manier om te bepalen welke
gewoonten je het leukst vindt en waar je de
meeste kracht uit zal halen, is om duidelijk te
maken hoe een leuk en leven vol plezier er voor
jou uitziet.

In deze oefening kies je uiteindelijk 5 woorden die
beschrijven hoe je wilt dat je leven eruitziet en
waar je blij van wordt. En dit is echt een
cadeautje, zo leuk! 

WAT ZIJN JOUW KERNWAARDEN
Het begint met de oefening waar je jezelf 3
krachtige vragen stelt. Denk maar eens na over
het volgende:

Schrijf 2-4 momenten op, wanneer je gelukkig in je leven was:

Wanneer was je echt trots op jezelf? Schrijf een aantal

momenten op:

Beschrijf de momenten waarop je je het meest tevreden voelde in

je leven:
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Lees de volgende lijst door en omcirkel de woorden waarbij je je
echt goed voelt. 

Waarbij je echt denkt: ja, dat ben ik, zo wil ik leven, zo wil ik zijn,
dit vind ik echt belangrijk. 

Aandacht
Affectie
Assertiviteit
Authenticiteit
Autonomie
Avontuur
Balans
Barmhartigheid
Bekwaamheid
Betrouwbaarheid
Bescheidenheid
Bescherming
Betrokkenheid
Bevrijding
Bewustzijn
Bezieling
Bloei
Collegialiteit
Communicatie
Competitie
Continuïteit
Creativiteit
Daadkracht
Dankbaarheid
Degelijkheid
Deskundigheid
Deugdbaarheid
Dienstbaarheid
Discipline
Doelgerichtheid
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Eenheid
Eenvoudigheid
Eerlijkheid
Effectiviteit
Efficiëntie
Eigenheid
Energiek
Enthousiasme
Erkenning
Essentie
Fijnzinnigheid
Flexibiliteit
Geborgenheid

Geduld
Geestkracht
Gehoorzaamheid
Geleerdheid
Gelijkwaardigheid
Geloof
Geluk
Gemak
Genuanceerdheid
Gevoeligheid
Gezag
Gezamenlijkheid
Gezondheid
Gratie
Groei
Harmonie
Heelheid
Hulpvaardigheid
Humor
Inlevingsvermogen
Innerlijke vrede
Innovatief
Inspiratie
Integriteit
Intimiteit
Inzet
Inzicht
Kennis
Klantgerichtheid
Klantvriendelijkheid
Kunstzinnigheid
Kwaliteit
Leiderschap
Leraarschap
Levenslust
Liefde
Loyaliteit
Mededogen
Meesterschap
Meeveren
Mildheid
Moed
Mogelijkheden
Mondigheid
Muzikaliteit

Nederigheid
Nuchterheid
Onbaatzuchtigheid
Onafhankelijkheid
Ondernemend
Ontdekken
Onthechting
Ontmoeten
Ontspanning
Ontvouwen
Ontwikkeling
Onvoorwaardelijk
Openheid
Optimisme
Ordelijkheid
Originaliteit
Overgave
Overvloed
Passie
Persoonlijke ontwikkeling
Pionieren
Plezier
Prestige
Puurheid
Rationaliteit
Rechtvaardigheid
Respect
Resultaat
Rijkdom
Rust
Samenwerken
Samenzijn
Schenken
Schoonheid
Simpelheid
Solidariteit
Soevereiniteit
Speelsheid
Spiritualiteit
Spontaniteit
Stabiliteit
Stilte
Tederheid
Tevredenheid

Toegankelijkheid
Toewijding
Tolerantie
Traditioneel
Transformatie
Troost
Trouw
Uitdaging
Uitmuntendheid
Veelzijdigheid
Veerkracht
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Verbeeldingskracht
Verbetering
Verbinding
Verbondenheid
Verdraagzaamheid
Vergeving
Vernieuwing
Vertrouwen
Vindingrijkheid
Virtuositeit
Vitaliteit
Volharding
Volmaaktheid
Vrede
Vreugde
Vriendschap
Vrijgevigheid
Vrijheid
Waardering
Waardevol
Waardevrij
Waardigheid
Waarheid
Wijsheid
Zekerheid
Zelfbehoud
Zelfkennis
Zelfstandigheid
Zelfvertrouwen
Zingeving
Zorgvuldigheid
Zorgzaamheid
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Schrijf de omcirkelde woorden op en maak hier je top 5 uit. Je wilt natuurlijk wel een aantal die je kan onthouden. 

1

2

3

4

5

JOUW BASIS
Kijk eens naar je lijst. Geven deze antwoorden je een
goed gevoel? Passen ze bij je visie voor jezelf en je
leven? Zouden deze 5 kwaliteiten je het gevoel van
een goed geleefd leven geven? 

Schrijf deze 5 kernwaarden op een post-it. Plak deze
op een plek waar je ze iedere dag ziet. 

Deze waarden worden de basis – de norm voor jouw
beslissingen in het leven. Wanneer je wordt gevraagd
of uitgenodigd om iets te doen, kan je bij jezelf
denken: past dit bij mijn kernwaarden? 

Mijn 5 kernwaarden Wat betekent dit voor jou?

VOORBEELD VAN MIJN KERNWAARDEN
Mijn kernwaarden zijn vrijheid, gezondheid,
positiviteit, creativiteit en enthousiasme

Daarom ben ik graag buiten en heb ik mijn baan bij
mijn werkgever opgezegd. Ik wil overal kunnen gaan
en staan waar ik wil. Ik wil de dingen doen waar ik blij
van wordt en energie van krijg, want het leven op een
positieve, gezonde en creatieve manier invullen
brengt me voldoening.
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Het is niet altijd even gemakkelijk: stress opzij
schuiven en ontspannen.

Toch is dat belangrijk om meer innerlijke rust te
krijgen. Regelmatig ontspannen vermindert het
aantal - maar ook de ernst van je - stress symptomen. 

En het geeft het je een veel betere weerstand tegen
negatieve situaties en druk. 

HOE KRIJG JE NU WEL EEN STRESSVRIJ LEVEN?
Het geheim van leven zonder stress zit hem in het
onderzoeken van je overtuigingen, je gedachten en
de dingen die je dagelijks doet, je gewoonten - die
bepalen voor 100% hoe gespannen je bent.

Je hoeft niet alle controle los te laten of compleet
zorgeloos te worden.

Er is moed voor nodig om uit je comfortzone te
stappen en te ontdekken wat er diep in jou leeft. En
tegelijkertijd daar, onder je conditioneringen en je
overtuigingen, daar ligt je kracht. 

Het moment dat je besluit om écht te vertrouwen op
wat je hart je ingeeft, voelt vaak ongelofelijk
spannend. 

Je moet eerst ontdekken dat er niets is om bang voor
te zijn. Vertrouw op jezelf en de stress zal afnemen. 

HOE ZOU HET ZIJN TE LEVEN ZONDER STRESS?
Om al die negatieve gedachten los te laten - dus ook
de negatieve gedachten over jezelf?

Om je geen zorgen meer te maken over de toekomst,
maar gewoon te vertrouwen op jezelf? 

Hoe zou het voelen om niet meer te piekeren, maar
uit te gaan van het beste - in elke situatie? En weer te
vertrouwen op je lichaam en weer volop energie te
hebben? 

Je stressniveau heeft een enorme invloed op ieder
gebied in je leven - op je zelfvertrouwen, in je relaties,
je carrière én je gezondheid. 

Een ontspannen houding is de key tot een gelukkig
leven!

Ik heb je met een aantal eenvoudige oefeningen laten
zien wat je kan doen om meer ontspanning in je leven
te brengen, door je simpelweg meer te focussen op
wat je wel wilt en waar je wel blij wordt. 

Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en dat je werk
gaat maken om stress in je leven echt aan te pakken,
want wat kun je nu verder doen om ontspannen door
het te leven gaan?

En om eerlijk te zijn…
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visualisatie
meditatie
verdieping
verbinding & nog veel meer 

Deze maand zijn er al 2 dappere vrouwen gestart met 
Your 120 Days of Slowfulness. Dus hoogste tijd om meer te delen
hierover.

In dit mooie programma heb ik al mijn kennis en ervaring
gebundeld tot een mindblowing 4-maanden traject.

Met meteen wel even een site note... want ik kan niet je problemen
oplossen. Ik kan je wél alle handvatten en tools aanreiken, maar je
zal het uiteindelijk altijd zelf moeten doen. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en je lichaam. 
Maar je hebt altijd een keuze - hoe moeilijk deze keuze soms ook
lijkt. Ik ben er om je te ondersteunen, zodat je de keuze kan maken
waar jij blij van wordt. 

WAT KAN JE VERWACHTEN?
Een exemplaar van het prachtige boek:
Your 120 Days of Slowfulness met alle opdrachten & weekly
planners

1x per maand online inspiratiesessie met ruimte voor al je vragen

1x per maand online slowfulness sessie 

Wekelijke inspiratie, tips, tools, hand-outs, oefeningen, recepten en
alles wat je nodig hebt om jou happy, slow & simple way of life te
realiseren

Maar ook....
Lidmaatschap van een levendige en ondersteunende online
community van vrouwen in een veilige omgeving

Ondersteuning en middelen om volledig tot bloei te komen

Aanmoediging en steun van andere vrouwen - wanneer je het het
meest nodig hebt

WAT HEB JE NODIG?
Commitment. Je gaat écht tijd en ruimte maken voor jezelf en de
verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gedrag, denken en
doen. Ownership dus. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor Your
120 Days of Slowfulness.

Dit traject is voor jou als je er er 100% voor wil gaan en het jezelf
écht gunt om patronen te doorbreken en te veranderen. En gaat je
helpen om voor altijd ontspannen te leven.

READY?
Ik maak elke maand ruimte in mijn agenda voor maximaal 10
gratis feel good coach calls, zodat we kunnen kennismaken en om
uit te zoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Plan hier je
gratis call direct in en wie weet drinken wij over 4 maanden
champagne om jouw persoonlijke successen te vieren. slowfulness.  |  20
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In dit e-book heb ik je gedeeltelijk meegenomen in het eerste hoofdstuk 'Let's start with the
basics' van het 4-maanden traject 'Your 120 Days of Slowfulness'. 

En weet je....gelukkig worden willen we namelijk allemaal, maar wat heb jij ervoor over? 

Meer geluk ervaren gaat meestal niet vanzelf. Alleen als je eerlijk durft te zijn en echt naar
jezelf durft te luisteren gaat het lukken. Je hebt namelijk zelf invloed op je eigen geluk en je
eigen leven. 

Heb jij de moed om eindelijk echt voor je eigen geluk te kiezen? 

Enjoy a slow & simple, maar vooral een happy way of living ♡

with all m
y love

 
C O P Y R I G H T  2 0 2 2  S L O W F U L N E S S ®

https://gelukplanner.nl/invloed-op-eigen-geluk/

