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JIJ bent het WAARD!

ik ben het waard

jij bent het waard

iedereen is het waard

want .... iedereen mag stralen

of sterker nog,... 

IEDEREEN ZOU MOETEN

STRALEN!!

7 manieren om te breinwerken zodat je
meer grip krijgt op je leven
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JIJ bent het WAARD!

Lieve jij,

In dit boek deel ik tips met je.
 7 tips waarmee je je brein zich
ontspant en jij dus ook! 😉 
En diezelfde tips stimuleren je brein
zich te ontwikkelen! Je krijgt een beter
brein, hoe gaaf is dat!
En daarmee krijg jij meer grip op
JOUW leven. Zo simpel is het.

Wie ben ik?
Een ervarings-deskundige?
Ja!

Ik ben Carolien de Koning.
Moeder van 3 mooie schatten, met zo
hun eigen uitdagingen. 

Hier was ik druk mee, de afgelopen
jaren.
Misschien wel te druk.
Maar ja, dat is wijsheid achteraf.
En achteraf kijk je de koe gewoon heel
helder in haar kont.... toch?

Dankzij mijn eigen interesse in het
willen weten hoe het anders kan, heb
ik veel geleerd over leren en
ontwikkelen. Dat deed ik o.a. door
meerdere opleidingen te volgen, die ik
thuis met die lieve uitdagende
schatten weer kon toepassen.

En... elke keer dacht ik... . ik zou hier
ook meer mee aan de slag moeten
gaan.... Gewoon voor mijzelf!
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Misschien herken je één van deze
gedachten:

- ik wil mijn leven best anders invullen
- ik wil meer voelen, durven voelen,
emoties toe laten
- ik wil mijn lijf beter durven aanvoelen
- ik weet niet of dit mijn droomleven is
- ik zou meer energie willen hebben
- ik zou gezonder willen zijn
- ik zou meer het gevoel willen hebben
dat het MIJN leven is
- ik heb moeite mijn grenzen te voelen
en aan te geven
- ik ga maar door en dat gaat goed,
maar ik wil het graag anders...
- ik vind veranderen spannend, want...
stort alles dan niet in?

Iets uit deze lijst voor jou herkenbaar?

Jij hebt zelf de troef in je hand om
JOUW leven te gaan leven.

De grote vraag is alleen: HOE?
Daar heb ik het antwoord op!
Beginnen met #breinwerken.
Bewegingen maken die jezelf, maar
vooral je brein stimuleert!
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Jij gaat je brein laten
ontspannen.

En ontspannen jij,
inclusief een
ontspannen brein
wat zich veilig
voelt, kan zich
gaan ontwikkelen.

Dat is the key!

Je brein regelt zoveel
in jouw leven.
Bijna alles, eigenlijk.

Je emoties, je
gedachten, 

je bewegingen en je gedrag. 

Daarnaast beïnvloedt je brein ook je
hormoonproductie, je spijsvertering.
En... of je je wel of niet kan
ontspannen.

Alles hangt samen.
Zeer ingenieus.
En wij weten er nog lang niet alles van.

Wat we wel weten is dat veranderen
moeilijk is.
Dat kost ons veel. Veel tijd, maar ook
energie!

Je moet doorzetten.
Want je brein zal nieuw gedrag niet
gelijk omarmen.....
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Ons brein heeft een voorkeur voor
alles wat snel een fijn gevoel geeft.

Nieuw gedrag is dat niet!
Dus veranderen is moeilijk.

Daarom zetten we met breinwerken
eerst in op het completer maken van
je brein.
We voeren als het ware updates uit!
We installeren nieuwe
breinprogramma's!
En... we focussen op het veilig voelen.
Op het onbewuste gevoel van
veiligheid. Dat vergroten we met
breinwerken!
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Breinwerken vergroot jouw grip op je
leven, op je keuzes.

Breinwerken werkt aan het
fundament van je brein.
Breinwerken maakt nieuwe
verbindingen in je hersenen.
Breinwerken stimuleert bepaalde
hersengebieden.
En het verbetert bestaande
verbindingen.
Het herschrijft programma's die niet
(meer) helpend zijn.

Breinwerken is een holistische
manier om met je lichaam en je
brein bezig te zijn.

Door je brein in de basis te versterken
kan je daarna makkelijker veranderen!

Je brein kan meer aan!
Dus jij kan meer aan! 

Zo simpel is het!

Breinwerken omvat veel.
Eigenlijk alles wat je brein stimuleert.
Maar het is meer.
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latere leeftijd kan
doen.
Zo kan je hiaten
opvullen of
bewegingen die je te
weinig hebt
gemaakt, alsnog de
aandacht geven.

Hierdoor raak je meer in balans.
Letterlijk maar zeker ook figuurlijk.
Je brein regelt immers (bijna) alles!

Je zult je grenzen beter aanvoelen.
En daardoor beter aangeven!

Voelen krijgt sowieso een diepere
laag.

En op deze manier werkt breinwerken
aan meer grip op JOUW leven!

Bij Mooi Rechtop is breinwerken oa
reflexintegratie, maar ook andere
mooie technieken! Zoals bijvoorbeeld
Braingym.

Reflexintegratie is bewegen.

Met deze onbewuste bewegingen heb jij
als baby je neurale systeem en dus ook
je brein als het ware 'ingericht'.

Het mooie is dat je dit dus ook nog op 
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Alle 7 oefeningen die ik deel in dit e-
book werken aan het vergroten van je
(onbewuste) gevoel van veiligheid.

Dus werken aan ons fundament.
Zonder deze veiligheid kan je niet
groeien.

Dan is veranderen enkel mogelijk met
de rem erop!

Zonde van je energie!

Nieuwe neurale verbindingen zijn
er niet van de ene op de andere
dag.
Die heb je te onderhouden.
Die hebben herhaling nodig om
zichzelf te verstevigen.

Voordat een geitenpaadje een
snelweg is... 

Met wegwijzers en TOM TOMS die
deze route automatisch pakken, dat
vraagt herhaling.

Gelukkig zijn alle 7 oefeningen snel
tussendoor te doen!

Dus laten we beginnen!
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Oormassage

Alles op een rij

JIJ bent het WAARD!
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Gezichtsmassage

In de knoop

Achillespees

Kruisloop

Bij je voet
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Deze oefening maakt dat je je lichaam
even kruist en ontspant. 
Beide zorgen dat je brein weer uit
standje paniek naar standje... 'ik kan
rustig nadenken want ik heb goede
hersenen' gaat. 

En het is echt heel simpel!
Je kan het staand doen, zittend of
liggend.
Dus.. niets staat je in de weg om dit
regelmatig toe te passen.

Op je werk.
Als je reist.

Voor je gaat slapen.
Tijdens die meeting (online) of net
voor je gaat eten. Eigenlijk altijd dus!

Oefening 1: In de knoop
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JIJ bent het WAARD!

Kruis je linkerenkel over je
rechterenkel.

Hou je benen zacht en ontspannen.
Adem rustig in en uit.
Voel de spanning je lichaam
verlaten.
----
Strek je armen nu naar voren.
De duimen van beide armen naar
beneden.

Kruis je armen nu.
En vouw de vingers om elkaar heen,
alsof je gaat bidden.

Draai nu deze verstrengelde vuist
naar je lichaam toe. 
----
Laat het zo rusten.
Adem rustig door.
Eventueel kan je 5 tellen in
ademen, om vervolgens, door een
klein gaatje in je mond, rustig 7
tellen of meer uit te ademen.

Blijf even 'in de knoop'.
Zo lang als kan.
Of zo lang als fijn voelt.

Oefening 1: In de knoop
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JIJ bent het WAARD!

Haal jezelf nu uit de knoop.

Leg je ene hand nu op je navel.
Rustig.
Geen druk.
Wel aanraking.

De andere hand leg je net op of net
onder je sleutelbeenderen.

Adem hier ook rustig in en uit.

In deze fase kan je ook jezelf positief
toespreken.

Ik kan dit.
Ik doe mijn best en dat is genoeg.
Ik ben oke.

Oefening 1: In de knoop
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JIJ bent het WAARD!

Oefening 1: In de knoop
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Door je oren te masseren maak je
jouw hele stress systeem een stuk
meer ontspannen.

Onze stapedius spier trekt aan de
gehoorbeentjes.
Zo komt er dus een iets andere druk
op je trommelvlies.
Door deze spier te stimuleren, wordt
deze actiever en zal deze minder
gevoelig worden voor geluid.

En geluid is natuurlijk een belangrijke
trigger voor ons stress systeem. Hier
ontspanning brengen helpt ons.

Verder zitten er vele zenuwuiteinden
in je oren.

Ik heb weleens gelezen dat wanneer je
de oren masseert je bij wijze van
spreken je hele lichaam onder handen
hebt genomen.

Het is erg lekker, al maakt het wel
even wat geluid!

Oefening 2: Oormassage



E - B O O K  V A N  M O O I  R E C H T O P

JIJ bent het WAARD!

Je begint met het rollen van de
buitenste rand, tussen je duim en
wijsvinger. 
Je begint boven bij je oor en rolt
naar beneden. Steeds een stapje
verder.
Zo open je je oren.
----
Terwijl je dit doet, kan het goed zijn
je hoofd van de ene kant naar de
andere kant te draaien. Zo ben je
ook in staat de spanning in je nek
beter los te laten.
---
Hierna pak je de 'heuveltjes' in je
oren.

En als laatste ga je met je
vingertoppen over de 'dalen' in je
oorschelp.
----
Masseer hierna rondom de
achterkant van het oor, daar waar
het oor je schedel raakt en waar het
je gezicht raakt.

Alles mag je meerdere keren
herhalen. Net wat jij fin vindt!

Oefening 2: Oormassage
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JIJ bent het WAARD!

Oefening 2: Oormassage

met duim en wijsvinger
langs de rand naar

beneden

nu de heuveltjes

als laatste tussen de
heuveltjes
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De kruisloop is een zogenaamde
klassieker.
Doordat je je  middenlijn overkruist en
beide kanten van je lichaam activeert,
is je brein ook links en rechts tegelijk
bezig.
 Je lichaam op deze manier goed
coördineren kan niet bij stress!
Dus! 
Door de kruisloop te doen, geef je je
brein de opdracht om uit de
hersenstam te vertrekken!  

Van standje paniek naar stand
ontspanning!

Hierdoor wordt ontspannen en een
gezonde focus hebben weer
makkelijker.

De kruisloop kan je zittend doen,
staand of lopend. Alles is goed.

Je brengt je linker elleboog naar de
rechterknie.
Het liefst raken ze elkaar aan.
Je romp moet hierbij een soort
draai maken en dat maakt het
actiever!

Hierna doe je het andersom.

Oefening 3: Kruisloop
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JIJ bent het WAARD!

De kruisloop kan je ook moeilijker
maken.
Door bijvoorbeeld met je handen je
tegenovergestelde voet aan te tikken,
die achterlangs komt!

(De kruisloop licht ik ook toe op mijn
YouTube kanaal net als het kruisen
van je middenlijn.)

De link naar de kruisloop video:
https://youtu.be/rOGn3uz1yGk

De link naar de middenlijn video:
https://youtu.be/8D8iAFWXKLY

Oefening 3: Kruisloop

https://youtu.be/rOGn3uz1yGk
https://youtu.be/8D8iAFWXKLY
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Het kan zijn dat je overweldigd kan
raken. 
Dat kan zijn door dingen die van
buitenaf komen.
Teveel geluiden. Te hard. Of teveel
door elkaar.
Om maar een voorbeeld te noemen.

Te veel verschillende energieën, of
steeds maar problemen van anderen,
waar je op intuned, waardoor je jezelf
vergeet.

Of er zit onrust in jou!

Er zitten in je lichaam allemaal punten
waar je op een diepere laag bij jezelf
kan doordringen.
Zo zitten er op je hoofd de
zogenaamde emotionele stress
release punten.

Hou je vingers hier rustig, doe de
druk heel zacht. Net zo zacht als je
op je oogleden zou doen!

Oefening 4: Stresspunten
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JIJ bent het WAARD!

Leg je vingers op de punten die
ongeveer tussen je wenkbrauwen
en je haargrens liggen.

Misschien voel je hier een soort
puls. Een soort hartslag.

Als je dit voelt, wacht dan tot de
puls aan beide kanten gelijk is.

Je kan je vingertoppen naast elkaar
leggen, of onder elkaar.
Alles is goed.

Oefening 4: Stresspunten
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Met deze gezichtsmassage laat je
jezelf ontspannen.
En daarmee je brein.

In ons gezicht zitten veel zenuwen. 
En als deze zenuwen erg gevoelig, erg
gespannen zijn, heeft dit een sterke
invloed op ons stress-systeem. 

Onze ogen, onze oren zijn samen met
onze huid, onze reuk en smaak hele
belangrijke informatie gevers voor ons
brein.
Die nemen we daarom ook mee in
deze massage.

Begin midden op je voorhoofd.
Beweeg nu met meerdere vingers
naast elkaar naar je oren. 
Eventueel ga je ook achter je oren
langs.
Dit mag je herhalen.
---
Ga nu onder de ogen langs.
Ook weer naar de bovenkant van je
oren.
Je mag ook heen en weer onder je
ogen gaan.
---
Ga nu om de lippen.
Begin in het midden.

Oefening 5: Gezichtsmassage
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JIJ bent het WAARD!

Je mag alleen de bovenkant doen.
En dan weer over je kaak richting je
oor.
Je mag ook weer terug.
---
Hierna hetzelfde onder je lippen.
---
Wat ook kan is vingers boven en
onder je lippen te doen en dan de
beweging te maken.
---
Als laatste ga je over de kin in de
richting van je oor, langs je oor en
dan je schedel op. 

Herhaal zoveel je wilt!

TIP: wanneer je dit in je ochtend en
avond ritueel wilt inbouwen kan je het
combineren met het insmeren met
crème.

Oefening 5: Gezichtsmassage
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JIJ bent het WAARD!

Oefening 5: Gezichtsmassage

vanuit het midden met
meerdere vingers over je

voorhoofd tot je oren of ga
erachter nog door

nu onder je ogen, naar je
oren en eventueel weer

terug

over je jukbeenderen
richting je oren

nu vanaf de bovenlip vanaf de onderlip en als afsluiting de hele
kaaklijn
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JIJ bent het WAARD!

De achillesspees is een pees die bij
onbewuste angsten, waardoor het
brein teveel 'aan' staat, vaak
gespannen is.
Wellicht herken je dit bij jezelf.

Je hebt dan vaak gespannen of
misschien zelfs wel stijve benen.

De achillespees ontspannen is daarom
een signaal geven aan de hersenen
dat het veilig is!
Hierdoor zal het hele lichaam zich
gaan ontspannen!

Oefening 6: Achillespees
En dat is wat je wilt!

Doordat je brein minder alert wordt,
kan de spanning dus afnemen.

Een brein dat zich veilig voelt is een
brein wat zich kan ontwikkelen.
Wat makkelijker nieuw gedrag
aanleert.

Dus werk eerst aan die basis!
Op naar die relaxte achillespees!
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JIJ bent het WAARD!

Ga zitten met je linkerenkel op je
rechterknie.
Je linkerhand pakt de voet nu vast. 
 Vanaf de tenen.
Deze hand mag straks de voet
steeds meer flexen.

Dat betekent dat de tenen steeds
meer naar de knie van hetzelfde
been gaan.

Nu gaat de hand zachtjes knijpend
of glijdend langs de achillespees in
de richting van de knieholte.

Doe dit in een rustig tempo.
Ontdek wat jijzelf prettig vindt.

Dat kan flink stevig knijpend zijn.
Of juist zacht.
Dat kan strijkend zijn, sneller of
juist heel traag.

Oefening 6: Achillespees
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JIJ bent het WAARD!

Ik doe het zelf zacht en bouw het
knijpen op naar stevig. En hou elke
plek langere tijd vast.

De spier blijft hard, maar ik voel wel
de spanning uit mijn lijf gaan.
Vaak gaat dit bij mij met zuchten
gepaard. Of gapen.

Het helpt mij ook om te visualiseren
dat ik de spanning uit mijn lijf aan het
halen ben. Alsof de achillespees de
opening van de ballon is!

Ook dit kan makkelijk onder het werk,
als je in bespreking bent bijvoorbeeld.

Oefening 6: Achillespees
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Onder je voet zit een punt dat de k1
wordt genoemd.
Dat betekent dat hij bij de kidney
meridiaan hoort. De nier meridiaan.

De nier meridiaan is betrokken bij de
emoties angst. Voor het angstig zijn en
voor het hebben van angst voor wat er
mogelijk komt. Angst en vrees dus.

Door te werken met deze meridiaan
kun je deze angstgevoelens kalmeren
en verminderen.
Maar het is ook een fijne plek als je je
niet angstig voelt.

Hou het plekje onder je voet vast.
(Als het lukt, kan je beide punten
op beide voeten tegelijkertijd
vasthouden.)

Je kan dit zelf aanvoelen hoe lang
dit nodig is. Meestal voel je na een
tijdje dat het 'klaar' is.
Dit zal waarschijnlijk tussen de 1 en
10 minuten zijn.

Oefening 7 : Bij je voet
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Breinwerken is bewegen met je
lichaam en je brein ontwikkelt zich
alsnog!
Echte reflexintegratie is lastig op
papier te delen.
Kom het ervaren!

Met deze code M00! R3CHT0P22 krijg
je 50% korting op een sessie van 1 of 2
uur.

Natuurlijk kan je ook beginnen met de
online cursussen die Mooi Rechtop
aanbiedt!

Breinwerken richt zich dus op het
brein. En dan vooral op het veilig
voelen!

Doe mee met de (gratis)
webinars.
Volg me op Sociale
Media. 
Daar deel ik met
regelmaat oefeningen
die je zelf kan doen.

Als je onbewuste deel
van je brein de hele dag
druk is met het scannen
van mogelijk gevaar,
heeft dit echt invloed op
je leven.

Bij veel mensen is dit
het geval. 
Zij hebben (ongemerkt)
teveel stress.

https://mailchi.mp/3f0470082487/mooi-rechtop-jezelf-op-de-1e-plek
https://mailchi.mp/c5bd4f09174d/webinar-het-gaat-om-jou
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Dit zijn de 7 krachtige tips of eigenlijk
breinwerk oefeningen die jij toe kan
passen.

Alles wat je doet, is meer dan je deed!
Dus...

Wil je het dagelijks doen?
Super!
Lukt het je één keer per week?
Helemaal goed!

Maar belangrijk is om het rustig te
doen en te herhalen.
Want dat geitenpaadje wil je tot een
snelweg maken, toch?

Wil je sneller stappen maken...?

Wil je intensiever breinwerken?

Geef je dan op voor een online cursus
of een traject.
Kijk op de site voor meer informatie!
(www.mooirechtop.nl/link-in-bio)

Jij gaat stappen zetten!
Jij komt in beweging!
Dat droomleven is dichterbij dan je
denkt!

Vrolijke groet,

Carolien

https://mailchi.mp/3f0470082487/mooi-rechtop-jezelf-op-de-1e-plek
https://mailchi.mp/c6a1a809132c/adzs2ja8l2
https://mooirechtop.nl/link-in-bio/
https://mooirechtop.nl/link-in-bio/

