
☐ Ik oefen elke dag om aandachtig naar
anderen te luisteren

☐ Ik geef elke dag iemand een compliment of
schouderklopje

☐ Ik oefen elke dag om open en intuigl ke
ragen te stellen

☐ Ik eet minimaal een paar keer per eek met
familie of rienden

☐ Ik neem een open houding aan om te
luisteren naar en te leren an anderen

☐ Om te ontspannen doe ik regelmatig mentale
ontspannende acti iteiten oals le en  kunst
k ken of pu elen

☐ Ik maak an m n passie m n le ens er ulling

☐ Ik koester mooie herinneringen door e op te
schr en

☐ Ik in esteer elke eek in m n belangr kste
relatie

☐ Ik ga be ust nieu e relaties aan die
complementair n

☐ Ik onderneem acti iteiten die b dragen aan
de maatschapp

☐ Ik ga een paar keer per eek de natuur in om te
be egen en neem de natuur dan met al m n

intuigen aar

☐ Ik oefen om een paar keer per dag be ust te n
an m n lichaamshouding

☐ Ik doe een paar keer per eek
be egingsoefeningen en dan luister ik naar de
boodschappen an m n lichaam

☐ Ik oefen een paar keer per eek met de bod scan

☐ Om te ontspannen doe ik regelmatig lichamel k
inspannende acti iteiten oals tuinieren  sporten of
klussen

☐ Om te ontspannen doe ik regelmatig lichamel ke
ontspannende acti iteiten oals oga  massage of
kunst innigs

☐ Ik be eeg elke dag minimaal  minuten matig
intensief

☐ Ik doe minimaal  keer per eek spier  en
bot ersterkende acti iteiten

☐ Ik doe minimaal  keer per eek
balansoefeningen

☐ Ik doe m n boodschappen lopend of op de fiets in
plaats an de auto te pakken

☐ Ik beoefen een sport die b  m  past

G d habi  
a e a  addic i e 
a  bad habi  

b  ch e 
REWARDING 

Betrokken Be egen 



Be ust Wonen Be ust Eten Bioritme 

☐ Ik gebruik be ust al m n intuigen als ik eet

☐ Ik eet be ust lang aam odat ik er aar at ik
proef

☐ Ik stop met eten anneer ik oor 
er adigd ben

☐ Ik oefen regelmatig met een eet  of
drinkmeditatie

☐ Voordat ik eet sta ik stil b  de eg die het
eten heeft afgelegd

☐ Ik eet minstens  gram groente per dag

☐ Ik drink alleen koffie  thee of ater

☐ Ik eet minimaal  gram onge outen noten
per dag

☐ M n oedingspatroon bestaat oor  uit
plantaardig eten

☐ Ik slik elke dag itamine D

☐ Ik org er oor dat ik m n slaapkamer goed kan
erduisteren odat er geen lichtprikkels aan e ig
n als ik ga slapen

☐ Ik neem dagel ks  tot  seconden een koude
douche odat m n lichaam en geest akker  n

☐ Ik org er oor dat ik in m n slaapkamer niet
gestoord kan orden door la aai

☐ Ik richt m n keuken o in dat kleurr ke groenten
en fruit in het icht liggen en andere etens aren
opgeborgen n

☐ Ik kies oor serene en kalmerende kleuren in m n
badkamer odat ik m  daar kan onstpannen

☐ Ik pas m n beddengoed aan per sei oen

☐ Ik gebruik reinigingsmiddelen die goed oor m n
huis n èn oor het milieu

☐ Ik kook elektrisch of met een slo  cooker odat ik
erhoogde concentratie schadel ke ultraf ne stoffen

en stikstofdio ide NO  kan erm den

☐ Ik maak alleen gebruik an glas erk en giet er
of keramisch kookgerei bo en plastic en anti
aanbak pannen

☐ Ik erm d s a onds blootstelling aan blau  licht

☐ Ik drink in de namiddag geen koffie  arte of groene
thee maar el kruidenthee

☐ Ik neem oordat ik ga slapen een arm bad of
douche

☐ Ik eet na de a ondmaalt d niets meer

☐ Ik masseer elke ochtend m n lichaam met arme
etherische olie of sesamolie

☐ Ik neem een paar keer per dag drie minuten
ademruimte aarb  ik let op m n ademhaling

☐ Ik mediteer elke dag

☐ Ik gebruik een paar keer per eek rustge ende
etherische oliën

☐ Ik masseer elke ochtend m n lichaam met arme
etherische olie of sesamolie

☐ Ik org oor oldoende in de buitenlucht be eeg

☐ Ik sta iedere dag op onge eer de elfde t d op en doe
dit ook in het eekend

☐ Ik org oor een ontspannen ritueel een uur oor het
slapen gaan odat m n lichaam hieraan ge end raak

☐ Ik drink s a onds geen alcohol of ma imaal  glas


