
22 vrouwelijke manieren
om weer thuis te komen 

in je lijf



1. Adem een paar keer bewust in en uit – je hoeft niets aan
je ademhaling te veranderen. Ademhalen in een rustig
tempo kalmeert je zenuwstelsel.
2. Dans op muziek die je fijn vindt! Tip: maak hiervoor
een speciaal Spotify lijstje aan, zodat je de muziek altijd
bij de hand hebt.
3. Ga even wandelen. Gewoon lopen is prima, mindful
lopen - bewust om je heen kijken is nog beter! Als je echt
afleiding nodig hebt: doe een podwalk
4. Shake it baby! Schudden, gewoon je lijf schudden op
allerlei manieren is een perfecte manier om stress af te
voeren en de energie in je lichaam weer te laten stromen! 
5. Zingen! Gewoon een liedje wat in je opkomt of zet een
karaoke op op Youtube en zing lekker mee. Hard, zacht,
vals... maakt niet uit. Zingen brengt je zenuwstelstel tot
rust en maakt een beetje blijer.
6. Zoek iemand om even lekker lang en stevig mee te
knuffelen. Niemand voorhanden op dit moment? Geef
jezelf een stevige, lange knuffel. 
7. Neem een bad of een douche. Het werkt nog beter als je
hiervoor een bad- of doucheproduct neemt met een geur
waar je fijne herinneren aan hebt. Zorg ervoor dat dat
altijd klaar staat!
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8. Maak iets heel lekkers te drinken voor jezelf klaar, een
lekkere kop thee of chocolademelk. Drink het slokje voor
slokje bewust op.
9. Ruik aan een favoriete olie. Geur heeft een krachtige
werking als het gaat om emoties. Lavendel werkt
rustgevend, sinaasappel maakt blij. Rozenolie, ylang-ylang,
dennen, pepermunt. Zoek je eigen favoriet uit.
10. Luister een poosje naar muziek – het gaat er vooral om
dat jij je prettig voelt bij die muziek. Muziek waar je goede
herinneringen aan hebt werkt vaak goed.
11. Mediteren. Je kunt gewoon even vijf minuten zitten als
je daar de rust voor kunt opbrengen. Lukt dat niet, dan is
een geleide meditatie vaak fijner. Maak je niet druk als je
onrust voelt - die mag er zijn!
12. Loop heel langzaam - 2 stappen vooruit, 1 stap terug - en
doe dat heel bewust.
13. Raak jezelf aan. Je hoofd, je gezicht, je armen, je benen,
je buik. Doe het langzaam en doe het liefdevol en met
aandacht.
14. Neuriën is ontzettend kalmerend voor je zenuwstelsel.
De stem is letterlijk verbonden met de nervus vagus. Maakt
niet uit wát je neuriet trouwens.
15. Ga naar je kledingkast en selecteer een aantal leuke
outfits. Hou een modeshow voor jezelf en maak nieuwe
combinaties.



16. Kijk ergens heel bewust naar - bijvoorbeeld in je
kamer, of kijk uit het raam en registreer bewust wat je
ziet. Dit kun je ook heel goed combineren met wandelen. 
17. Aai je huisdier! Heb je geen huisdier? Een knuffel aaien
werkt ook!
18. Handwerken! Hoe suf het misschien ook volgens je
hoofd is, borduren, breien, haken, naaien... het zijn
geweldige dingen om tot rust te komen en in je lijf te
landen. En het is leuk om te leren! Pas op: het is
verslavend ;-)
19. Yoga werkt altijd! Ik kies zelf altijd voor een aflevering
van Yoga with Adrienne - je vindt haar op youtube! Heel
veel keus!
20. Maak je gezicht schoon, scrub en neem een
stoombadje en een masker. Self-care is een heel goede
manier om in je lijf te landen! 
21. Verzorg je nagels en lak ze. Dit mindful klusje met een
mooie kleur doet wonderen.
22. Ga je tuin in en get your hands in the dirt, girl! Zeer
aardend... Geen tuin? Even met je blote voeten door het
gras lopen ergens doet het ook prima
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