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3 gouden tips voor meer rust in jouw hoofd 
 

Wie zit er achter Set your mind? 
 

Zelf ben ik 2 maal overspannen geweest voordat ik mijn opleidingen ben gaan volgen. De 
tweede keer wist ik dat er iets moest veranderen en dat ik dat wilde. Ik wilde meer 

bewustwording krijgen over mijn angstklachten, gedachten en gedrag. Zodat ik er de 
volgende keer op tijd bij zou zijn en niet meer zou bezwijken aan die drukte in mijn hoofd. Nu 
ben ik, Carla Schram-Meijer, trainer en (Mindfulness)coach. Daarnaast coach gespecialiseerd 
op het beter kunnen ervaren van geluk. Bij de MBE opleiding van Bridgeman ben ik opgeleid 

tot trainer op het gebied van Mindfulness Based on Emotional Intelligence. Bij 
Heart4happiness ben ik opgeleid tot coach. Daarnaast heb ik me verdiept in NLP en Emotional 
Freedom Technique (EFT) om te kunnen werken aan niet verwerkte emoties. Door mijn eigen 

ervaringen weet ik dat het haalbaar is om te werken aan de drukte in je hoofd. 
 

 

 

Carla Schram Meijer Trainer & Coach 
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Waarom dit e-book lezen? 

Veel mensen worstelen in deze hectische wereld met het gevoel constant “aan” te moeten 

staan. Altijd bereikbaar moeten zijn en dan ook nog altijd kunnen functioneren op het 

hoogste niveau. Herken je dit? Door dit van jezelf te verwachten word je een soort slaaf van 

de drukte in deze wereld, je bent een slaaf van de drukte in jouw hoofd. Ook jij weet net als 

ik, dat goed voor jezelf zorgen belangrijk is. Maar dat kan zo lastig zijn. Je hebt al zoveel. 

Werk, gezin, vrienden, sporten. Voordat je het weet is je week voorbij.  

 

 

 

 Wil jij meer focus en concentratie? 

 Wil je meer rust ervaren gedurende de dag? 

 Wil jij ook weer de controle terugpakken over jouw leven? 

 Wil je ook jouw mindset kunnen beïnvloeden? 

 Meer kunnen genieten van de kleine dingen in het leven? 
 

Lees dan de volgende 3 gouden tips om meer rust te creëren in jouw hoofd.  
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De 3 gouden tips om meer rust te creëren in jouw hoofd! 

Om meer rust te kunnen ervaren is het goed om buffers te creëren. Zorg voor gezonde 

buffers! Maar wat zijn buffers eigenlijk? Buffers geven je energie en plezier in je (werk)leven 

en je hebt ze dagelijks nodig. Als je genoeg buffers hebt zorgen ze ervoor dat je stresssituaties 

beter aan kunt. Ze zorgen voor meer veerkracht. Je kan natuurlijk denken aan de inkoppers 

zoals beweeg meer, eet gezond, zorg voor voldoende slaap, etc. Maar denk ook eens aan 

deze 3 gouden tips. 

 

 1)Voer jouw bezigheden bewust uit 

Wij leven op de automatische piloot. Er is gebleken dat wij 90-95% onbewust uitvoeren en 
maar 5-10% bewust. Met veel dingen is dit natuurlijk fijn, alleen  

is hierdoor veel ruimte vrij om te piekeren. Denk hierbij aan: 
Heb je bijvoorbeeld weleens een afslag gemist op de snelweg? Of van de ene naar de andere 

kamer gelopen en wist je niet meer wat je daar ging doen? Dit zijn ook ervaringen van de 
automatische piloot, je bent niet aanwezig bij wat je doet. Als je dan gaat kijken wat er echt 

gebeurd ben je vaak verzonken in je verleden of in je toekomst. Daardoor ben je niet in het nu 
en daar leef je in. Het leren om volledig aanwezig te zijn is een vaardigheid, en daar is 

oefening voor nodig. Als je dingen bewust gaat doen, ben je alleen maar in het nu wat zal 
zorgen voor rust in je hoofd.  

 
Hoe pak je dit aan?  

Probeer vanavond eens je tanden bewust te poetsen en kijk eens wat dat met je doet. Of 
bewust douchen, veel mensen zijn nadat ze wakker worden al snel bezig met de rest van de 

dag, wat er nog allemaal moet gebeuren.  
Wat is bewust douchen of tandenpoetsen? Benoem in je hoofd wat je doet, het hoeft niet 

langzamer te gaan dan normaal. Maar bijv. ik pak nu de tandpasta, draai de dop eraf doe het 
op mijn tandenborstel. Ik stop hem in mijn mond, ga eerst linksonder poetsen, dan 

rechtsonder, dan rechtsboven, linksboven, etc. 
 

Als je deze tip wilt gaan toepassen weet dan dat je dit ongetwijfeld de eerste keren gaat 
vergeten. Dan heb je al gedoucht of jouw tandengepoetst voordat je aan deze tip denkt, dit is 

normaal. Wij zijn gewoonte dieren en om iets nieuws in ons systeem te brengen heeft tijd 
nodig. Stap 1 is beseffen dat je het dan vergeten bent, dan ben je al op de goede weg, dit is 

de bewustwording die nodig is om verder te komen. Succes!   
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2)Voer een piekerkwartier in 
 

Wist jij dat je gecontroleerd kan piekeren? Je kunt namelijk het malen in je hoofd 
structureren. Je kan per dag piekerperioden invoeren. Dat gaat als volgt: Kies er voor om in 
een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartier, actief en bewust te piekeren. Tijdens dit 

kwartier maak je een lijst van de dingen waar je mee zit en denk je daarover na. Wanneer het 
kwartier voorbij is, stop je daarmee. Telkens wanneer gedurende dag een piekergedachte zich 

aandient zeg je tegen jezelf dat je dat verschuift naar het piekerkwartier. Je stelt hiermee je 
gepieker uit. Het is gebleken dat dit echt helpt. Waardoor je dus uiteindelijk gedurende de 

hele dag minder momenten piekert en meer rust ervaart. 

 

 

 

 

3)Noem iedere dag 3 dingen waar je dankbaar voor bent 
 

Omdat we zoveel te doen hebben, vergeten we vaak wat we al in ons leven hebben. We 
vergeten wat er al goed gaat, we vergeten dat we een dak boven ons hoofd  hebben, dat we 
eten kunnen kopen, dat we de mogelijkheid hebben om te sporten, dat je naar je werk mag 
gaan en ga zo maar door. Noem daarom iedere avond en dat kan in bed of tijdens het eten 

(ook heel leuk om met je kinderen te doen) waar werd jij blij van die dag, waar was je 
dankbaar voor? 

Door hier iedere dag bewust bij stil te staan, zal je merken dat je een positiever gevoel krijgt. 
Je beseft dat er iedere dag iets is om dankbaar voor te zijn. Hierdoor creëer je ook meer 

veerkracht. 
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Samenvatting van de 3 gouden tips om meer rust te  

creëren in jouw hoofd! 

 

Ook jij kan rust krijgen in jouw hoofd, volg deze 3 tips: 
 

1) Voer jouw bezigheden bewust uit 

 

2) Plan jouw piekerkwartier in 

 

3) Noem iedere dag 3 dingen waar je dankbaar voor bent 
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En? 

 
Hoe heb je deze tips ervaren? Heb je er iets aan gehad? Of wist je dit allemaal al?  

Ik ben benieuwd. 
 

Heb je hierna nog behoefte aan wat meer tips en tools? Dan kun je altijd contact met mij 
opnemen. Bel me op +3165376547, mail naar contact@setyourmind.nl of neem een kijkje op 

mijn website www.setyourmind.nl/aanbod 
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