
10 tips om te ontspannen
Iedereen kent het wel, “STRESS”. Op het werk, thuis, in de relatie, 
overal kan stress voorkomen. 
Vooral voor mensen met HSP (Hoog Sensitieve Personen) is het 
belangrijk om meer te ontspannen. 
 
Waarom? 
Omdat mensen met HSP meer informatie tot zich nemen omdat ze meer 
‘open staan’ en daardoor meer horen, zien en voelen.
Bij mensen met HSP duurt het langer om deze informatie te ‘verwerken’ 
waardoor ze o.a. meer tijd voor zichzelf nodig hebben, meer ruimte voor 
zichzelf nodig hebben en het duurt wat langer voor hun batterij weer is 
opgeladen. Het oppakken van emoties kost namelijk veel energie. 
Ik kan nog veel meer informatie geven over HSP, dat komt een andere 
keer aan de beurt. 

 Ik start nu bij de 1e stap ‘Ontspannen’.
 
Tijdens een win-actie waarbij ik een flesje essentiële 
olie “Moeder Aarde” cadeau heb gegeven kwam ik 
erachter hoeveel mensen moeite hebben met ont-
spannen en te maken hebben met stress en ge-
spannenheid.
 

Heb jij last van stress of ben jij een Sensitief Persoon? 
Het beste is dan te zorgen voor ME-time op een manier die bij je past.
Het contact met je lichaam, geest en ziel is daarbij heel belangrijk!
Dat werkt door op de volgende vlakken:

✓ Lichamelijk
✓ Emotioneel
✓ Mentaal
✓ Spiritueel



Zelf heb ik heel veel last gehad van mijn HSP. Veel mensen in mijn  
omgeving begrepen mij niet, als ik dan uitleg gaf wekte dat soms meer  
onbegrip op. Eigenlijk snapte ik het zelf niet zo goed. 
Met een therapeut ben ik hiermee aan de slag gegaan, ik kreeg inzicht in 
mezelf, wat een verademing was dat. Ik besloot mijn HSP niet meer aan 
alle mensen uit te leggen maar stappen ondernemen zodat ik mijn HSP 
als kracht kon gebruiken want dat is het waar het om gaat!  
Uiteraard deel ik mijn tips en bied hulp aan de mensen die dit nodig  
hebben en hiervoor open staan. 

TIPS VOOR MEER ONTSPANNING - ‘ME-TIME’ 

Ademhaling
Juist ademhalen bevrijd! Het zorgt voor ontspanning en de bloeddruk 
daalt. Adem 3 keer zo veel mogelijk uit en denk daarbij aan iets moois. 
Belangrijk hierbij is dat je via de buik ademt, 4 tellen in, 4 tellen uit.

Baden
De klassieker onder de ontspanning: een heet bad. Nergens anders kan 
men de ziel beter verwennen als in bad. Het warme water ontspant  
lichaam en geest. Het werkt nog intenser met een heerlijke essentiële 
olie zoals “Moeder Aarde”. 

Dansen  of andere beweging
Iets actiefs doen kan juist voor ontspanning zorgen omdat je letterlijk uit 
je hoofd gaat en weer in je lichaam terecht komt. Je voelt je daarna moe 
en ontspannen. Dit is goed als je teveel in je denken en worries zit!

Essentiële olie
Eén bekend luchtje “Lavendel” helpt erg goed om te ontspannen. Laat 
een paar druppels lavendelolie op een zakdoekje vallen of doe het in een 
speciaal daarvoor bestemd brandertje en geniet van de geur. Dit trekt 
meteen de hersenen in en geeft een teken dat je je kan ontspannen. 
Mijn favoriet is de essence om te gronden! Letterlijk uit je hoofd gaan en 
contact maken met je voeten. (lees verder voor meer informatie).

Grenzen stellen
Leer ‘NEE’ te zeggen! Je eigen behoeften zijn heel erg belangrijk, blijf bij 
jezelf voordat je een ander een gunst geeft. Doe niet meer dan je aan-
kan, maar zeg ‘STOP’ voordat het te veel wordt en je instort.



Massage of Sessie om je hoofd leeg te maken 
Een massage is een weldaad voor lichaam, geest en ziel. Het zorgt voor 
een diepe ontspanning en is daarnaast ook goed voor de huid. 
Een aromatherapy bodymassage of energybehandeling werkt heel goed 
om tot een totale ontspanning te komen.   
Het is een ideaal moment om al je gedachten te laten verdwijnen en 
plaats te maken voor rust. Daarnaast wordt de geblokkeerde energie los 
gemaakt en afgevoerd. Een heerlijk ME-time moment. 
 
Hou je niet van massages dan is een sessie om je hoofd leeg te maken 
ook erg goed. Dit kan op verschillende manieren, 
- Reiki - dit kan ook op afstand  
- Matrix coaching - hierbij leer je ook tools om dit zelf te kunnen

Niet Storen, zet telefoon en social media uit 
Email, Facebook, Linkedin, Twitter, WhatsApp, tegenwoordig zitten deze 
Apps vaak op een smartphone. 
Hoe verleidelijk het ook is, zet je telefoon eens een paar uur op vlieg-
tuigmodus of gewoon uit. 
Werk je op je computer zet dan de WIFI uit of focus je alleen op wat je 
moet doen. 
Dit geeft veel rust! Al de stralingen van telefoon en computer plus alle 
berichten en informatie geven onrust.

Stel prioriteiten
Werk alle onaangename of stressvolle zaken achter elkaar af. Eén na 
het ander. Concentreer je steeds op één zaak en denk daarbij nog niet 
aan wat je nog moet doen. Dat geeft alleen maar meer stress. 
Gewoon beginnen en maak het leuk voor je zelf, een lekker muziekje op 
de achtergrond kan ook helpen.

Theetijd + voeding
Drink minder koffie en maak plaats voor een ontspannende kruidenthee. 
Neem de tijd om van deze momenten te genieten.  
Zorg ook voor gezonde voeding want veel foute voeding heeft invloed op 
de darmen en hersenen, die staan weer in verbinding met de ‘Moods’.

Waterkracht
Wanneer je tegen een deadline zit, of nog lang moet doorwerken: laat 
een paar minuten lang koud water over je polsen lopen. Dit koelt je 
lichaam aangenaam af en kalmeert daarnaast de zenuwen. 
Drink daarnaast veel water want dat zuivert.



Zit er een tip bij die je direct op kan volgen? 

Speciale aanbieding: 
Mocht je interesse hebben in de helende geuren zoals “Moeder Aarde”, 
Lavendel of een andere geur, dan kan je deze ook online bestellen. 
Het is zelfs mogelijk om een gepersonaliseerde essentiële parfum roller 
te bestellen. Hier zitten 5 verschillende essences in naar jouw keuze.

Ben je toe aan een healing, dit kan ook online.  
Dit is een perfect ME-time moment in je eigen omgeving. 
 
Heb je vragen neem dan gerust contact met me op.

Op de website vind je meer informatie, klik hier ...  
(http://jouwbalanscoach.nl/aromatherapie/)

Ik wens je heel veel ontspanning toe!

Love & Light   
Alexandra Langeveld
www.Jouwbalanscoach.nl
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