
JEZELF WORDEN IS GENOEG

IS HEEL 

INHOUD

 een 2-minuten-

meditatie gericht op

instant-stress-

release. Deze krijg je

zowel als MP3 als op

papier.

een geleide

visualisatie die jou

naar jouw happy

place brengt.

tien templates met

een liefdevolle

boodschap aan jezelf

vier lege templates

die je zelf kunt

invullen.

tien

ontspanningstips en

feel good

oefeningen, die niets

kosten, makkelijk zijn

uit te voeren en jou

veel rust en

ontspanning zullen

opleveren. 

 

O N T S P A N N I N G S - T O O L K I T

IS HEEL 
voor zorg & onderwijs

IS HEEL is er voor jou!

 

Je voelt je overweldigd 

maar de situatie vraagt van jou om door te gaan

omdat je in de zorg werkt, of in het onderwijs.

 

Kun je even stilstaan terwijl je doorgaat?

 

Ik gun jou de innerlijke rust en kracht die zo nodig

is om jouw baan te blijven doen.

 

JIJ bent belangrijk en daarom is dit cadeau van IS

HEEL aan jou.

 

Blijf jezelf op 1 zetten, blijf voor jezelf zorgen.

Alleen dan kun je er ook voor een ander zijn.

 

 



Delen mag

Voel je vrij om collega’s,

vrienden, familie en

bekenden die ook in de zorg

of in het onderwijs werken

ook te attenderen op deze

ontspannings-toolkit.

 

Contact

Wanneer je wilt laten weten

wat deze ontspannings-

toolkit voor jou heeft

betekend, mail me dan op:

sytske@isheel.nl 

 

Of misschien vind je het

leuk om in contact te blijven

via instagram of facebook.

 

instagram: @is.heel

facebook: isOheel

 

 

 

 

 

 

IS HEEL - VOOR JOU
Je ontvangt:

Een 2-minuten meditatie gericht op instant-stress-

release. Deze krijg je zowel als MP3 als op papier.

 

Een geleide visualisatie die jou naar jouw happy

place brengt. Tien minuten voor jezelf en je zult 

met een heel ander gevoel je ogen weer openen

aan het eind van deze meditatie: positiever, meer

ontspannen, vol vertrouwen.

 

Templates met een liefdevolle boodschap aan

jezelf.

 

Een lege template die je kunt personaliseren en als

achtergrond op je laptop of telefoon kunt instellen.

 

TIEN ontspanningstips en feel good oefeningen, die

niets kosten, makkelijk zijn uit te voeren en jou veel

rust en ontspanning zullen opleveren.

 

Meditatie verlaagt het cortisol niveau en werkt

dus stress verlagend. Dit maakt je meer

prikkelbestendig en geeft je een gevoel van

veiligheid en innerlijke kracht.

 

Lieve groet,

Sytske 

IS HEEL
 

 

 

 



IS HEEL - 
2-MINUTEN MEDITATIE
INSTANT STRESS RELEASE

 

 

 

Ga eens lekker zitten of stevig staan.

Voel hoe je voeten de grond raken

Hoe je gedragen wordt.

 

Haal eens diep adem en stel je voor dat

hiermee alleen maar frisse, schone en

verkwikkende energie jouw lijf instroomt.

 

Hou je adem drie tellen vast en blaas

langzaam uit.

 

Voel hoe vermoeidheid, stress en druk van je

afglijden. Je blaast het letterlijk van je af.

 

Herhaal dit drie keer.

&

Ervaar het verschil.

 

 

 

 

 

 

MP3

 

Vind je het fijn om deze

woorden te beluisteren,

download dan de MP3 naar

je telefoon of op je

computer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IS HEEL - 
GELEIDE VISUALISATIE
NAAR JOUW 'HAPPY PLACE'

 

 

 

Wat voel ik het als een eer om jou te mogen

meenemen naar jouw mooiste plek. 

 

Of dit nu de eerste keer is dat je iets van

een meditatie doet, of dat je al meer

ervaring hebt met naar binnen keren, het

maakt niet uit.

 

Je mag het fragment beluisteren en als het voor jou

goed voelt na afloopt de vragen hiernaast te

beantwoorden, zo wordt het concreter en

gemakkelijker om het in jouw drukke dagelijks leven

vast te kunnen houden.

.

.

.

 

Voel je vrij, niks moet, alles mag.

 

 

 

 

 

 

Vragen voor na de

visualisatie:

 

Wat heb je zojuist gezien of

ervaren wat je heel graag

wilt terug zien in je huidige

leven?

 

Wat zou je vandaag of

morgen kunnen doen om

daar een eerste kleine stap

in te zetten?

 

Hoe zou het gevoel wat je

hebt meegenomen vanuit de

visualisatie jou daarbij

kunnen helpen?

 

Schrijf je antwoorden op,

denkend in onbeperkte

mogelijkheden.

 

 

 

 



IS HEEL - 
LIEFDEVOLLE BOODSCHAPPEN
AAN JEZELF

 

Bij deze toolkit ontvang je ook een mapje met

afbeeldingen. Hierin vind je tien templates met

een liefdevolle boodschap aan jezelf. Daarbij

zijn ook vier lege templates die je kunt

personaliseren en als achtergrond op je laptop

of telefoon kunt instellen zodat je er regelmatig

aan wordt herinnerd. Kies een zin die op dit

moment het beste bij jou past.

 

Ik ben genoeg

Ik doe genoeg

Ik ben het waard om tijd voor mezelf te nemen.

Ik zorg goed voor mezelf zodat ik ook voor een

ander kan zorgen.

Ik ervaar rust en ruimte 

Ik voel liefde, ik ben liefde.

Ik ben mild voor mezelf en spreek mezelf

liefdevol toe.

Ik vraag om hulp 

Ik accepteer hulp wanneer het mij wordt

geboden.

Ik ben mijn eigen beste vriend(in) en geef mezelf

advies wat ik ook aan een vriend(in) zou geven.

 

 

 

Positieve affirmaties

 

Besef je bij het uitspreken

of lezen van deze

liefdevolle boodschappen

dat de kracht zit in de

herhaling.

 

Ook al voel je op dag 1 nog

niet wat je zegt, blijf het

toch herhalen, waar

mogelijk zo’n drie weken. 

 

Je zult verschil merken, en

zult echt gaan voelen wat je

zegt.

 

 

 

 

 

 

 

 



IS HEEL - 
ONTSPANNINGSTIPS EN FEEL
GOOD- OEFENINGEN

 

 

 

Op de volgende pagina vind je tien

ontspanningstips en feel good - oefeningen. 

 

Deze tips en oefeningen hebben we ook in een los

document voor je gezet om te kunnen printen en

ergens op een zichtbare plek op te hangen,

 

Je kunt afwisselen tussen de tips en oefeningen,

maar mag er ook één uitkiezen die je langere tijd

achtereenvolgens uitvoert of toepast. 

 

Wanneer je ervoor kiest om een van de oefeningen

een aantal weken achtereen te herhalen, vorm je

hiermee gelijk een nieuwe gewoonte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewuste aandacht voor jezelf

 

Gratis, gemakkelijk uit te

voeren en met voelbaar meer

rust.

 

Het kan voelen als ‘moeten’ -

toch zul je merken, wanneer je

dagelijks tijd voor jezelf neemt

om een van de oefeningen te

doen , je meer rust, ruimte en

ontspanning zult ervaren in je

dagelijks leven. 

 

Dit kun je al bereiken door

iedere dag vijf tot tien minuten

bewuste aandacht aan jezelf te

geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IS HEEL - 
ONTSPANNINGSTIPS EN FEEL GOOD- OEFENINGEN

‘1. 10 favoriete dingen’: liep het even niet lekker vandaag? Benoem voor jezelf 10 dingen

die juist wel goed gingen, of die je wel leuk vindt aan die persoon- zo creëer je een

positieve energie en dat geeft een heel ander gevoel.

 

2. Ont-moet. Vervang een dag alle ‘moeten’ voor ‘willen’, ‘mogen’ of ‘kunnen’. Bevalt het

goed? Hou dan vast! Het maakt een wereld van verschil of je iets ‘moet’ of ‘mag’ doen.

 

3. Begroet iedereen die je vandaag tegenkomt met een glimlach.

 

4. Heb je iets in je huis wat je niet meer gebruikt maar waarvan je weet dat iemand

anders er blij van wordt/ mee zal zijn? Geef het weg.

 

5. Scroll eens door je foto’s naar je vakantie foto’s: zoek er eentje uit waarvan je heel blij

wordt, ga eens terug naar dit gevoel en neem dat mee de dag in. Als extra reminder kun

je het ook instellen als screensaver op je telefoon of laptop.

 

6. Welk compliment zou je willen ontvangen? Geef dit eens aan jezelf. Schrijf het op en

spreek het hardop uit. Of, schrijf het op een kaartje en stuur dit naar jezelf.

 

7. Moet je wachten en geeft dat je een geïrriteerd gevoel? Voel je voeten..  eventueel kun

je ook de 2-min-meditatie doen, je bent er nu toch.

 

8. Het luisteren naar muziek die jou een goed gevoel geeft kan helpen meer ruimte te

ervaren. Tijdens de rit naar je werk op de fiets, in de auto of met het OV kun je jouw

lievelingsmuziek luisteren. 

 

9. Omlaag met die lat! Heb je in het werk vele ballen hoog te houden, probeer dan thuis

zo lief mogelijk voor jezelf te zijn. Kun je bepaalde taken uitbesteden? Of gewoon

overslaan? 

 

10. Geniet van de kleine dingen, sta eens stil in de natuur. Wat zie je? Wat hoor je? Wat

ruik je? Wat voel je?

 

 

 

 

 



IS HEEL - 
DANKBAAR

 

 

Ik voel me erg dankbaar dat ik er in deze tijden

voor jou mag zijn en dat jij met het gebruiken van

deze IS HEEL ontspannings-toolkit een stap zet om

lichter door het leven te gaan.

 

Met meer plezier, een positievere houding, een

open blik en een ontspannen lijf en geest.

 

Bedankt dat jij er bent.

 

Bedankt voor al je inzet.

 

Bedankt voor wie jij bent.

 

Jij bent genoeg, je doet genoeg en je bent het

waard om voor jezelf te kiezen.

 

Met veel liefs en een warme groet,

 

Sytske

IS HEEL

 

 

 

 

 

 

Delen mag

Voel je vrij om collega’s,

vrienden, familie en bekenden

die ook in de zorg of in het

onderwijs werken ook te

attenderen op deze

ontspannings-toolkit. Voor

overige belangstellenden bied

ik dit pakket voor een

eenmalig superlaag tarief van

11 euro aan. 

 

Contact

Wanneer je wilt laten weten

wat deze ontspannings-toolkit

voor jou heeft betekend, mail

me dan op: sytske@isheel.nl

 

Of misschien vind je het leuk

om in contact te blijven via

instagram of facebook.

 

instagram: @is.heel

facebook: isOheel

 

 

 

 


