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Op een afstand kijken
Zoek een plekje waar je even alleen kunt zi jn.

Mooiste zou zi jn als je het werkboek print en
meeneemt de natuur in.  Zodat je vanuit
rust,  de rahma van Allah en oordeelloos op
een afstandje kunt kijken naar hoe je leven
er op dit moment uitziet .   

Benodigdheden:
Een pen 
Rode kleur potlood
Groene Kleur potlood. 

Daarna hoef je alleen nog maar per
onderdeel van je leven te ervaren:
Hoeveel rust ervaar ik erin? En dat kleur je
dan groen. Het resterende stuk is  dan rood. 

Bijvoorbeeld:  Stel  dat je werk een bron van
druk is  en dat je maar 30% rust ervaart.  Dan
kleur je voor ongeveer 30% groen in.



Druk vergrotende aspecten 

Gezondheid Werk

LiefdeZorgen voor anderen

Gedachten Huishouden

Gevoelens Anders



 Rust vergrotende aspecten 

Gebeden
            

Sociale contacten
(Mensen bij wie je fijn voelt)               

Ontspanning

Hobby's 

Wandelen in Natuur Lekker eten & drinken

Vitamines, mineralen, water 



Rust vergrotende aspecten 

Sporten
            

Smeekbedes 
           

Complimenten 
aan jezelf 

Koran 

Dingen die jou energie geven Goede Film

Anders



Milde analyse
Leg nu de druk en rust vergrotende 
bladen naast elkaar

Mooi.  Nu heb je een overzicht van de punten
waar je het hoogst scoort op RUST. We gaan
dus beginnen met wat er wel al  goed gaat in
plaats van wat er op moment iets minder
goed gaat.  

Maak een top drie van de dingen waar je een
hoge percentage rust ervaart.  Eenmaal dat
gedaan, sta eens sti l  bij  wat je daar goed
doet?

Wat mag je daar van jezelf?  Waar geloof je
in dat het lukt om zo een hoge percentage te
scoren? Schrijf  het hieronder voor jezelf  uit

 



Schrijfruimte 



Milde analyse (vervolg)
Vanuit deze energie kijk je nu naar de top
drie dingen waar je laag op scoort qua rust

Wat valt je op aan de top drie dingen waar
je laag op scoort qua rust? Onderzoek eens
voor jezelf  of  je een MOETEN ontdekt? 

Wat mag je daar wel of niet van jezelf?  Wat
is de mogeli jke reden voor een lage
percentage? Welke overtuiging ontdek je hier
over jezelf?  Schrijf  het hieronder voor jezelf
uit

 



Schrijfruimte 



Wat valt je op? En welk besluit
wil je daarin nemen
Nu je de analyse hebt gedaan, is  je
ongetwijfeld opgevallen welke elementen jou
aandacht mogen krijgen. Stel  jezelf  daarom
de vraag: 

Welk besluit wil  ik nemen om de druk
vergrotende aspecten te verminderen? 

En welk besluit neem ik om de rust
vergrotende aspecten te vergroten?

 


