
Vanuit je Basis 

de Burn-out verslaan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Wat is je "Basis" ? 
Met "Basis" bedoel ik de basisbehoefte van je "lichaam  en geest" en 

de balans waarin die zich horen te bevinden. Als je in een Burn-out 

zit, is  die balans er niet meer. Er is te veel van het een en te weinig 

van het ander. 

 

Bewust worden van je lichaam.. 
Een uitgerust en gezond lichaam kan zichzelf weer opladen 

om goed te functioneren. Als je een te lange periode meer 

doet dan je eigenlijk aan kan, wordt er niet voldaan aan de 

basisibehoefte van je lichaam. 

Je lichaam kan zich niet meer opladen en raakt uit balans. 

Dat maakt dat je lichaam kuren gaat vertonen. 

Dit kan je terug draaien door weer "Bewust" te worden van 

je lichaam. En dit kan je doen door je te focussen op die 

basisbehoefte. Met deze "4 oefeningen, Terug naar je Basis" 

maak je een goed begin aan het voldoen van die 

basisbehoefte. 



 

Innerlijke rust.. 
Stress zorgt ervoor dat je een mentale boost krijgt. Je wordt 

heel scherp en geconcentreerd. Maar als je lang onder stress 

staat kan je dat mentaal niet volhouden. Je hoofd maakt 

overuren en kan geen rust meer vinden! 

Doordat je mentaal zo in beslag genomen bent, verlies je 

na een poos het contact met je lichaam. Je vergeet 

simpelweg je lichaam te voelen! En zo raak je uit balans. 

Door weer mentale rust te creeren, innerlijke rust en je 

bewust te worden van je lichaam, kom je weer langzaam 

ín balans. 

 

Met deze 4 oefeningen maak je een goede start aan het 

vinden van jouw "innerlijke rust". 

 

Door dit regelmatig te doen kan je dit snel versterken! 

Dus begin bij jouw basis, om je lichaam en geest weer in 

balans te brengen! 

 



 

 

4  oefeningen 

Terug naar je Basis 

-------------------------------------------------------------------- 

Oefening 1. Ademen.. 

 
Ademen kunnen we natuurlijk allemaal. Maar in stress 

situaties gaan we anders ademen, namelijk oppervlakkiger 

en met meer spanning in het lichaam. 

 

In deze oefening ga je letten op hoe je ademt. 

 

Doe je ogen dicht en voel waar je adem heen gaat. Is dit diep 

in je buik of hoog in je borst? Nu ga je rustig en diep 

inademen door je neus. Kijk of je jou buik helemaal kan 

vullen met lucht. Laat hem goed bol worden met lucht. Nu 

laat je  je  adem langzaam door je mond weer ontsnappen. 

Doe dit een paar keer achter elkaar. Kijk eens hoe dit voelt. 

Als  je dit goed doet zal je kalm en rustig worden.  

 

Dit is een oefening die je overal kan doen gedurende de hele 

dag. 



Oefening 2. Centreren.. 

 
Om je lichaam en geest in balans te brengen is het 

belangrijk om minder in je hoofd te zitten en meer je 

lichaam te voelen. 

 

Bij deze oefening ga je daar balans in brengen. 

 

Doe deze oefening ergens waar je even je ogen dicht kan 

doen. Sluit je ogen en ga met je aandacht naar binnen. Als je 

daar bent en het lukt je om je te concentreren, ga je je 

aandacht verplaatsen naar een punt 3 a 5 cm onder je navel. 

Dit is het centrum van je lichaam. Haal een paar keer rustig 

adem (zie oefening 1) terwijl je concentreerd op dit punt. 

Kijk maar eens hoe dit voelt. 

 

Doe dit voor ongeveer 1 min. Probeer deze oefening op een 

vaste plek te doen, bijvoorbeeld onder de douche. 

 
 



Oefening 3. Aarden/gronden.. 

 
Bewustzijn is ook contact maken met je omgeving en contact 

maken met de aarde.  

Je bewust zijn, dat je met beide voeten op de grond staat. 

 

In deze oefening is dat wat je gaat doen. 

 

Elke ochtend als je wakker wordt ga je op het randje van je 

bed zitten. Rug recht, voeten stevig op de grond. Doe je ogen 

dicht en ga met je aandacht naar je voeten. Voel je voeten op 

de grond staan. Voel hoe de onderkant van je voeten contact 

maakt met de vloer. Hou dit gevoel vast. Haal een paar keer 

diep adem (zie oefening 1) terwijl je aandacht bij je voeten is 

die contact maken met de grond. 

 

Dit hoeft maar 2 min te duren. Probeer dit elke ochtend te 

doen. 

 

 
 
 



Oefening 4. Visualiseren.. 
 

Tijd voor jezelf nemen is heel erg belangrijk! We zijn altijd 

maar druk met anderen en dingen die we 'moeten' doen. 

 

In deze oefening ga je even tijd nemen voor jezelf. 

 

Doe je ogen dicht en haal eens rustig adem.  

Concentreer je op je adem. Als je rustig bent denk dan aan 

een plek waar je graag bent om te relaxen. Het mag overal 

zijn. Visualiseer je nu dat je daar bent en dat je om je heen 

kijkt. Concentreer je nu op de omgeving. Wat zie je 

allemaal? Neem alle details  rustig  in  je  op. Neem  de 

tijd....Geniet!  En vergeet niet op je ademhaling te letten. Als 

je alle details van de omgeving goed in je op hebt genomen 

kom je weer terug bij je ademhaling en doe je langzaam je 

ogen weer open. 

Doe deze oefening minstens 1x per dag, wanneer jij het goed 

kan gebruiken om even te relaxen. 
 



 

 

Als je deze oefeningen rustig aan gaat integreren in je 

dagelijkse leven ben je een goede basis aan het 

neerzetten om je bewuster te worden van je lichaam, de 

balans tussen voelen en denken én hoe deze twee 

invloed hebben op je energieniveau. 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________ 

 

Vind je deze oefeningen fijn en .. 
 Wil je leren nóg beter om te gaan met stress,   

overspannenheid, een burn- out en de daaraan 

gerelateerde klachten? 

 Heb je behoefte aan ondersteuning tijdens deze lasige 

periode en wil je graag snel meer rust en houvast in je 

leven? 

 Zou je graag meer willen leren over bewustwording, 

innerlijke rust en balans in je leven? 

 

 

Hier kan ik jou mee helpen en daarom bied ik  jou een 

GRATIS Levenskracht sessie aan van 20 min! 

In deze skype sessie geef ik je 3 belangrijke handvatten om 

meer bewustwording, innerlijke rust en balans in je leven te 

creeren waar je meteen mee aan de slag kan en meer 

levenskracht creeert. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wil jij je aanmelden voor deze GRATIS sessie?                

Heb je nog vragen over deze oefeningen of heb je nog 

andere vragen? Dan kan je contact met mij opnemen via 

Itsthespiraloflife@gmail.com 

mailto:Itsthespiraloflife@gmail.com


 

"Terugkomen bij  je basis is  voor  

mij de kern van bewust en 

gebalanceerd in het leven staan!" 
 

 

 

 

"It's the Spiral Of Life... 

Wees lief voor jezelf!" 
 

 


