
Voel je je onrustig en gestrest? 
Heb je veel aan je hoofd, en heb je 
behoefte aan rust? Ga dan aan de 
slag met deze praktische tips, en 
krijg rust in je hoofd! Met een hel-
der hoofd krijg je meer voor elkaar, 
kun je veel beter nadenken en een-
voudiger genieten van het leven!
Vorige week kreeg je reeds acht 
tips; hier is het vervolg …

9. Kijk eens verwonderd om je heen
Ga op zoek naar dingen die je niet eerder zijn opgevallen. Doe dit wan-
neer je bijvoorbeeld door de buurt loopt richting de bushalte, of wan-
neer je de hond uitlaat of naar je werk loopt. Kijk eens met andere ogen 
naar je omgeving, leef niet op de automatische piloot. Je zult zien dat de 
wereld veel kleurrijker en veelzijdiger is dan je dacht.

10. Geef of vraag om een knuffel (in Coronabubbel)
Lichamelijk contact met mensen van wie je houdt werkt enorm ontspan-
nend. Door even te knuffelen vergroot je een gevoel van intimiteit en 
warmte. Je verspreidt liefde en ontvangt dit ook van de ander. Er gebeu-
ren allerlei mooie dingen in je lichaam wanneer je iemand knuffelt!

11. Stop met jezelf naar beneden te halen
Vergelijk jezelf niet met iemand die volgens jou knapper, slimmer, leuker, 
spontaner, gezelliger of socialer is. Stop met vergelijken en accepteer 
jezelf. Jij bent wie je bent, en zo ben je goed. Wat anderen 
ook zeggen of denken. Waardeer jezelf zoals je bent! zoek
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12. Wat is het slechtste scenario?
Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Bedenk daarnaast ook wat er 
waarschijnlijk zal gebeuren. Bekijk vervolgens wat je zou kunnen doen 
om de schade te beperken als het ergste scenario zal uitkomen. Hoe kun 
je je hierop voorbereiden? Dat geeft je rust!

13. Vergeet niet te leren van je fouten 
Er wordt weleens gezegd dat het leven de les herhaalt, totdat je hem 
geleerd hebt. Wanneer je een fout hebt gemaakt, een verkeerde beslis-
sing hebt genomen of iets doms hebt gedaan, vergeet er dan niet van te 
leren.

14. Verwacht niet altijd directe bevrediging
Soms krijg je niet wat je wilt of wat je zoekt. Dat is niet erg. Het leven 
hoeft niet altijd te lopen zoals jij wilt. Accepteer wat je op dit moment 
ervaart en laat de behoefte even voor wat het is. Er is niets mis met ver-

langen wat je niet direct kunt krijgen.

15. Gooi de rommel uit je leven
Hoe minder spullen je om je heen hebt, 
des te minder stress je ervaart. Kijk kritisch 
om je heen, en bekijk hoe je je omgeving 
kunt vereenvoudigen. Streef naar een rus-
tige werkplek, een serene slaapkamer en 
een ruime woonkamer.
Hoe meer licht en ruimte, des te fijner je 
je voelt. Neem afscheid van de overtollige 
ballast en maak ruimte voor meer rust.

16. Stop met boos zijn
Ben je boos op iemand, of voel je je tekort 
gedaan? Weet dan dat boosheid uiteindelijk 
alleen schadelijk is voor jezelf. Kalmeer jezelf, 
probeer je probleem op te lossen of accepteer 
de situatie. Door boos te zijn verhoog je je 
stressniveau, voel je je ongelukkig en word je 
ook nog eens een zeer onaangenaam persoon 
om mee op te trekken.
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Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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