
Hoe zorg je goed 
voor jezelf?

Lees deze oefeningen maar eens goed door en gebruik ze als je ze nodig hebt!
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Oefening om rustig te worden in je hoofd.

Als je een druk gevoel hebt in je hoofd, kun 
je het volgende doen.
Leg één hand op je voorhoofd en de andere 
hand op je achterhoofd.
Blijf zo 5 tot 10 minuten rustig zitten of 
liggen.
Je zult merken dat je rustiger wordt in je 
hoofd.
Drink daarna een glaasje water.

Ademhalingsoefening om rustig te worden.

Ga zitten op een stoel of liggen op je bed.
Leg nu twee handen op je buik.
Adem rustig in door je neus en uit door 
je mond. Je moet langer inademen dan 
uitademen. Dus als je 1 tel inademt, dan 
adem je er 2 uit. Of als je 2 tellen inademt, 
dan adem je er 4 uit.
Probeer nu maar eens je buik boller te 
ademen. Als je inademt wordt je buik boller 
en als je uitademt wordt je buik weer 
platter. Net als bij het opblazen van een 
ballon.
Als je er lucht inblaast wordt hij boller en 
als je er lucht uitlaat wordt hij platter. 
Probeer eens 5 tot 10 minuten zo adem te 
halen.
Je wordt er rustiger van.
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Oefening om je vrolijker te voelen.

Als je de dag blij begint voel je je veel fijner.
Dus als je uit bed stapt kun je het volgende zeggen 
tegen jezelf:

Ik maak er vandaag een fijne dag van.
Ik voel mij vrolijk vandaag.
Ik ben fit en heb energie voor de hele dag.

Stamp lekker met je voeten op de grond en klap 
in je handen terwijl je dit zegt, dat geeft extra 
kracht.
Probeer het ook eens als je je moe of verdrietig 
voelt!

Buitenlucht geeft energie.

Het is goed om lekker buiten te zijn. Voetballen, 
knikkeren, verstoppertje spelen, touwtje springen 
of fietsen. Ga iedere dag even buitenspelen als dat 
kan. Het geeft nieuwe energie!
Ook al speel je liever op de computer, probeer het 
af te wisselen met buitenspelen.
Het maakt je hoofd weer helder!
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Oefening om bijvoorbeeld verdriet, 
angst, boosheid of schuldgevoelens weg 
te blazen.

Weet je dat je zelf wat kunt doen als 
je je verdrietig, boos, bang of  schuldig 
voelt?

Stel dat je een verdrietig of boos 
stemmetje in je hoofd hebt, dan kun je 
dat zelf weghalen. Lees maar hoe.

1 Je wilt het verdrietige gevoel dus 
weghalen? Waar voel je het in je lichaam? 
Hoe groot is het?
2 Kan het weg?
3 Wil je het weghalen?
4 Dan mag je het nu weghalen.
5 Bedenk iets waar je het in kunt stoppen. 

Een ballon, prullenbak of doos. In ieder geval iets wat leeg kan lopen of weg kan.
Stop in gedachten je verdriet erin. Adem in en blaas het weg.
Duw het met je hand ook weg. Voel dan bij jezelf of het verdriet weg is.
6 Als dat niet zo is dan doe je de oefening nog een keer. Net zolang tot het 
verdriet weg is of in ieder geval minder is geworden.

Als je de oefening hebt gedaan dan laat je in gedachten een stralende zon speciaal 
voor jou schijnen. Die heb je zeker verdiend!

(Bronvermelding: Spelenderwijs van Ellen-Noor Langeslag, Ankh-Hermes, Deventer)
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Oefening om je sterk te voelen.

Wil jij je ook sterk voelen? Vast wel!
Dan kun je deze oefening doen.

Je staat op de grond en stampt een paar keer met 
beide voeten op de grond. Sta stil en voel hoe je 
voeten aanvoelen. 

Stel je dan eens voor dat jij een boom bent. Een 
mooie, stevige boom.

Bedenk maar hoe jouw boom eruit ziet. Heeft hij 
een dikke stam of een dunne stam? Is jouw boom 
klein of groot? Maak het helemaal jouw boom.
 
Stel je nu voor dat er wortels uit je voeten groeien.
Laat ze diep in de aarde groeien en voel hoe stevig 
jij als boom nu staat.

Voel je nu als deze boom en voel hoe stevig je bent.
Niemand kan je omduwen, want jij bent net zo 
sterk als die boom.

Probeer dat gevoel vast te houden en voel je 
krachtig vandaag!

Als je deze oefeningen regelmatig doet, gaan ze 
steeds makkelijker.
Je kunt ze zelfs gaan missen als je ze niet doet.

Ik wens je er veel succes mee!
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Als je iets mee hebt gemaakt waar je erg verdrietig over bent, is het soms lastig 
om lekker te kunnen slapen.

Misschien kunnen deze tips je helpen om fijn te slapen!

Zet overdag een raam open op je slaapkamer voor frisse lucht.

Zorg dat je slaapkamer knus en gezellig is.

Ga lekker douchen of in bad voordat je gaat slapen.

Als je gaat lezen voor het slapen, lees dan geen spannend boek.

Wil je niet graag in het donker slapen, doe dan een lichtje aan.

Lavendelolie op je slapen ( die zitten aan de zijkanten van je wenkbrauwen) en op 
je polsen wrijven is rustgevend. Je kunt ook een paar druppels op je kussen doen.

Als je in bed ligt stel je dan voor dat om jezelf en je bed een prachtige gouden bol 
van licht schijnt.
Wens jezelf een fijne nacht toe en voel je veilig.

Slaap lekker!
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Gedicht van Wollewiet, speciaal geschreven voor jou!

In mijn hart zul jij altijd blijven bestaan.
Op die plek zullen wij samen blijven voortbestaan.

Niemand die daar ooit tussen kan komen.
Jij en ik zullen elkaar voortaan ontmoeten in onze dromen.

En ook al doet het gemis veel pijn.
In mijn hart zullen wij voor altijd samen zijn.

Dikke knuffel van Wollewiet.
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