
22 tips om meer te leven vanuit je gevoel met jezelf als vertrekpunt

Meer in je gevoel, minder in je hoofdMeer in je gevoel, minder in je hoofd 



Over mijR

Ik ben Yvonne Margaretha, een zachtaardige (hoog)gevoelige en tegelijkertijd
krachtige vrouw van 41 jaar. Kracht en kwetsbaarheid gaan voor mij samen. 

Ik ben (opgeleid als) coach en mindfulnesstrainer. Ik help mensen zich zelf te zijn. Ik
weet dat als je terug gaat naar wie je in essentie bent, jouw kern, dat je veel meer leeft
vanuit een gevoel van liefde, vreugde en vrijheid. Hoe meer mensen vanuit dat gevoel
leven, hoe mooier onze wereld voor onszelf wordt om in te leven. Op deze manier wil
ik bijdragen aan een mooiere en fijnere wereld. Met vrede in jezelf, meer vrede in de
buitenwereld. 

Mijn ervaring als coach en vrouw die de bodem heeft gezienen  weer is opgestaan en
een nieuw leven heeft gecreëerd vanuit innerlijke rust en vreugde deel ik graag, zodat je
daar je voordeel mee kan doen. Vroeger was altijd mijn hoofd leidend in mijn
leven, tegenwoordig is dat gelukkig anders.  Het vraagt training en bewuste keuzes.

Yvonne Margaretha



"In het nu zit de volle
potentie van jouw groei en

welzijn"
Yvonne Margaretha



22 tips voor meer vanuit je gevoel te
leven en minder vanuit je denken.



22 tips om meer in je gevoel te
komen.
In de maatschappij waar we in leven en de informatie en

prikkels die de hele dag op ons afkomen staat het

denken veel centraal. Daardoor is het lastig om bij je

kerngevoel te komen. Als je jezelf als vertrekpunt neemt,

en daarmee bedoel ik, je eigen basisgevoel als leidraad

voor je leven, kies je minder voor een moeizame

levensweg, maar een makkelijke levensweg en zullen je

verlangens eerde stromen. Basisgevoel staat voor me

niet voor emoties, maar voor je intuïtie. 

Suggestie: je kunt elke dag een tip toepassen, zo train je jezelf 22
dagen achter elkaar of je kiest 1 tip uit die je doet totdat het een
gewoonte is geworden en gaat dan over naar de volgende.

Je mentale gezondheid vraagt elke dag je aandacht.

Mentale gezondheid vraagt elke dag aandacht. Als jij je mentale
gezondheid en jezelf voorop gaat zetten, zul je meer rust in je
hoofd gaan krijgen. 



22 tips voor meer in gevoel en minder in je denken te zijn
1. Jezelf als vertrekpunt nemen.

Door jezelf toe te staan jezelf als vertrekpunt te nemen en
niet anderen, kun je je denken en je gevoel beter
beïnvloeden en resultaten bereiken. We vinden onszelf al
gauw egoïstisch. Er bestaat echter ook gezond egoïsme,
dat beter is voor iedereen. 

2. Aanvaarding en volledig omarmen. 

Als je jezelf accepteer zoals je bent en met zelfcompassie
benadert, kun je beter vanuit je basisgevoel leven.
Zelfcompassie is eigenlijk een bijzondere vorm van
aanvaarding van jezelf, h e behandeld jezelf dan alsof je
eigen beste vriend bent, die onvoorwaardelijks van je
houdt.

3. 8 weekse wetenschappelijk
onderbouwde Mindfulness Based stressreductie. 

De 8 weekse Mindfulness Based stressreductie training is
een wetenschappelijk onderbouwde training voor het
reduceren van stress. 

4. Je lichaamsbewustzijn trainen. 

Je lichaam is je beste graadmeter. Maak daar gebruik van.
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5. Kleuren van Mandela's. 

Haal een tekenboek in huis en kleurtjes, en ga
bijvoorbeeld een kwartiertje per dag of in het
weekend kleuren.

6. In het bos wandelen. 

Dat brengt rust in je hoofd.

7. Overtuigingen veranderen

Gebruik tools om belemmerende gedachten niet langer
meer als feiten te zien. Het haalt een angel uit je denken.

8. Onderscheid maken tussen gedachten, gevoelens
en lichamelijke sensaties. 

Door onderscheid te maken tussen je gedachten,
gevoelens en lichamelijke situaties word je meer bewust
van ‘hoe het bij je werkt’. Daardoor krijg je andere
keuzes.  Neem een situatie in gedachten waarin je stress
hebt ervaren en splits het op in gedachte, gevoelens en
lichamelijke sensaties.
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9. Je gedachten observeren. 

Door je gedachten regelmatig te observeren ‘train’ je dat
je niet je gedachten bent. 

10. Wat je doet hoeft niet perfect te zijn, maar als het
maar voor jou goed is. 

Je richt je op gevoel van wat voor jou klopt. We willen het
liefst alles goed doen, terwijl we weten dat dat niet kan.
Dompel jezelf onder in de mantra van Marie Forleo, een
succesvolle onderneemster: Its about progression, not
perfection. Vooruitgang is beter dan perfectie. 

11. Je richten op je zintuigen. 

Je zintuigen, horen, zien, voelen, proeven, denken. Door
deze elk moment bewust je zintuigen te gebruiken, blijf je
meer in het 'hier en nu' en dat betekent dus uit je denken
en meer in je gevoel. Dus sta regelmatig stil bij wat je op
een moment met je zintuigen waar kan nemen.

12. Schrijven. 

Schrijven helpt. Heb een schrift- of dagboek naast je bed
of welke plek dan ook en schrijf alles van je af. 
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13. Gezonde voeding, zoals genoeg water op een dag. 

Gezonde voeding en voldoende water dragen bij aan je
gezondheid. Mijn eigen ervaring is dat ik met gezonde
voeding een maalstroom aan gedachten of angsten kan
voorkomen. We weten het wel, maar blijf hier ook bewust
naar handelen. 

14. Ondersteun jezelf met reminders hier en daar in je
huis. 

Hang een reminder afbeelding of zin op wat je helpt om te
veranderen.

15. Vrijuit dansen. 

Dansen zorgt als je te veel in je hoofd zit dat je letterlijk meer
gaat zakken. 

16. Kijken naar een kind en in zijn belevingswereld gaan. 

Kinderen zijn een voorbeeld van in het nu zijn en in hun
gevoel en minder in hun hoofd. Observeer rustig je kind of
een kind en probeer eens goed te kijken hoe hij- of zij de
wereld ziet.

17. Naar je buik en hart ademen voor 5 minuten. Contact
maken met je hart en gevoel kun je ook doen door je
aandacht met je ademhaling daarop te richten. Adem in en
uit via je hart en buik, als vanzelf maak je meer contact met
dit kerngebied en minder met je denken.

18. Denken aan een situatie waarin je mooie gevoelens
had en de beelden oproepen. 

Ook je denken kun je inzetten om meer bij je eigen kern
basisgevoel te komen. Roep een recente situatie op. 
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19. Je even afzonderen van andere mensen. 

Alleen tijd is belangrijk en tijd waarin je even helemaal
niets moet. Zonde je gerust even af van anderen, al is het
1 minuut. 

20. Iets doen wat je gaaf vindt. 

Yes! Vind je iets gaaf, doe het dan! Daardoor maak je
stofjes aan die ervoor zorgen dat je in je kern staat. Het
kan ook zijn door iets uit je comfort  te doen, zoals laatst
toen ik van een ‘enge’ glijbaan afging. Door jezelf te
stretchen, kom je meer in je kracht, want je bent toch trots
op jezelf. 

21. De wereld zien door de bril van liefde. 

Door je op jezelf te richten en vervolgens een bril op te
zetten kijk je jezelf en de wereld door de ogen van liefde.
De ogen van liefde brengen je bij je basisgevoel en
zorgen voor hun goede balans tussen denken en gevoel.

22. Voer een leuk idee uit, wat je inspireert.

Voel je je geïnspireerd, heb je een idee? Doe dan alsof de
deuren wijd open staan om het uit te voeren. Niet
uitstellen. Vertrouw op een goede uitkomst. Het zal ook
bijdragen aan hoe je je voelt en het contact wat je hebt
met je gevoel.
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Dit waren de  tips! 

Tot slot

Voel je vaak onrust in je hoofd, neemt het malen toe, volg je te weinig je
eigen gevoel? Maak een stap. je verlangen naar rust kan ik je bij helpen.

Heb je het gevoel dat je verder wilt gaan en jezelf een boost wil geven om
meer vanuit jezelf en jouw gevoel te leven. 

Start dan nu nog met de training Meer in je gevoel, minder in je hoofd
van Yvonne Margaretha.

Email nu naar welkom@yvonnemargaretha.com of klik op aanbod in de
mail die je hebt ontvangen.

 

  

 

 



Met de e-trainingen van Yvonne Margaretha kun
je stappen zetten in meer in je gevoel en minder
vanuit je hoofd te leven.  Ik begeleid je om een
leven vanuit je gevoel dichterbij te brengen.

" Ik vind Yvonne's kwaliteiten:  Echt luisterend met aandacht,
groot invoelend vermogen, empathisch en intuïtief waardoor
de ander zich snel veilig voelt. Dit naast een prettige dosis
nuchterheid, humor en resultaatgerichtheid. Er is
oordeelloosheid, waardoor de ander er volledig durft te zijn
met zijn/haar verhaal. 

Mensen komen bij Yvonne om bewust te worden dat je én hoe
je een eigen plek kan innemen, grenzen kan leren stellen en
thuis kan komen bij jouw eigen informatie van mind en body.
Dit kan bijvoorbeeld bij een dreigende burn-out of angst; etc. 
Je leert focussen op eigen stappen. Door inzicht,
zelfbewustwording en praktische stimulering/begeleiding.

Ik vind dat het Yvonne makkelijk af gaat mensen te ‘lezen’ en
hun (innerlijke) echtheid zien, er te kunnen zijn voor de ander
en groeistappen te realiseren voor en met anderen."

Helma

Ja, ik wil meer weten over het aanbod:
Meer in je gevoel, minder in je hoofd

Not using Beacon yet?

https://blogs.yvonnemargaretha.com/blog/meeringevoelminderinjehoofd/
http://beacon.by/welcome/?utm_source=freemium&utm_medium=badge&utm_campaign=Beacon%20Badge&ref=tip-jar

