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In 3 stappen meer ontspanning in je 
dagelijks leven 

+ 
Beeldende oefeningen ter verdieping 



Tip 3 
Vind je voedende bronnen 

Weet jij wat jouw energiegevers zijn? Dingen die je kunt doen of 
bekijken wanneer je er even doorheen zit? Iets wat je als 
hulpbron in kan zetten? Ik noem ze voedende bronnen. Jouw 
verzameling van energiegevers die je leven een beetje lichter 
maken. Ik doe dat bijvoorbeeld door kunstkaarten te verzamelen 
en die af en toe te bekijken. Of lezen in een mooi sprookjesboek, 
een wandeling maken of kaarsjes aansteken als het donker 
wordt. 

Beeldende oefening ter verdieping 

Maak je eigen bronnenboek: 
Als je een overzicht hebt van wat jouw energiegevers zijn is het 
misschien leuk om ze in een mooi boek te verzamelen. Dat kan in
een klein boekje waar je af en toe iets in plakt. Het kan ook een 
map zijn met insteekhoezen die je steeds bij kunt vullen. Maak 
het mooi en maak het vooral eigen. 
Succes! 

Verzamel jouw voedende bronnen: 
Misschien weet je nog wel waar je als kind helemaal dol op was. 
Waar je blij van werd. Het kan van alles zijn. 
Pak pen en papier en schrijf daar groot in het midden op: 
Voedende bronnen. 
Schrijf dan hier omheen alles wat er maar in je opkomt als je 
hieraan denkt. Ja,het mag ook iets lekkers zijn, maar je kunt jezelf
ook op andere manieren 'voeden'. Met informatie, met 
schoonheid, met creativiteit, met liefde enz. 
Probeer er niet te hard over na te denken maar blijf minstens 1-5 
minuten non-stop schrijven. Misschien komen er wel hele rare 
woorden bij je op, schrijf ook die op, alles is goed. 
Kijk dan eens elke dag met welke bron je jezelf vandaag gaat 
voeden. 



Met deze 6 oefeningen kan je echt al een verschil 
maken om meer ontspanning in je leven te ervaren. 
Herhaal de oefeningen van tijd tot tijd zodat je ze 
eigen maakt en het steeds meer als vanzelf gaat. 

"Spanning is wie je denkt te 
moeten zijn, 

ontspanning is wie je bent." 
 

(Chinees gezegde)

Aan de slag 

Ik ben benieuwd naar je ervaringen! 
Of misschien heb je nog wat vragen. 

Neem dan contact met me op: 

Sanne Driessen 

Kunstzinnig Gezond 

info@kunstzinniggezond.nl 

www.kunstzinniggezond.nl 
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Je kunt me ook 

volgen op Facebook: 
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