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Hallo
W E L K O M  B I J  D E Z E  

Mijn naam is Cathelijn Radstake sinds 2008 
deel ik mijn passie als yogadocent.  

 
Toch heb ik een paar jaar geleden een burn-out ervaren.
Terwijl ik wel yoga deed, miste ik het complete plaatje

van Self Care. 
 

In mijn herstel zijn yoga en natuur leidraad geworden.
Zo heb ik nu een dagelijkse vorm van Self Care

ontwikkeld, die verder gaat dan yoga. 
 

Een vorm van Self Care waarin de natuur een grote rol
speelt. 

 
Het is mijn passie, om mensen te inspireren om Natural

Self Care toe te passen en zo meer van het leven te
genieten.  

 



Maak een wandeling in de natuur
Ruik aan een bloem
Eet een eetbare bloem 
Maak een wildpluk wandeling 
Knuffel met een boom
Steek een kaars aan
Doe een wens
Volg bijen en vlinders
Luister naar de bijen 
Maak een vuur & staar in de vlammen
Plant een boom & stop zaadjes in de grond
Eet iets dat je zelf hebt gekweekt
Pluk appels en peren en raap noten 
Kijk naar de sterren...
En blijf speuren naar een vallende ster.
Volg de stand van de maan
Houd je cyclus bij op een maankalender
Breng de natuur in je huis
Leem een wand in je huis
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Ervaar eenheid



Leg je hand op je hart, sluit je ogen en adem
Geef en ontvang een knuffel
Schrijf in je dagboek
Help een vriend
Spreek af met vrienden
Speel met kinderen 
Knuffel en speel met dieren
Laat je gevoelens toe
Zing en lach
Gun het jezelf te mogen huilen 
Zoek iemand op bij wie je je hart kan luchten
Zeg ‘sorry’ tegen iemand die je hebt gekwetst
Los een lopend conflict op
Heel een gebroken relatie
Spreek je dankbaarheid uit
Geef iemand een compliment
Neem deel in een vrouwen (of mannen) cirkel 
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Voed je hart



Doe yoga of een andere bewegingsleer
Maak tijd om te mediteren en reflecteren
Neem tijd voor jezelf
Onderneem iets buiten je comfort zone
Doe iets creatiefs
Boetseer
Zing een mantra of een lied
Maak muziek, een tekening,
Of een collage van inspirerende plaatjes
Leer iets nieuws
Doe iets wat je spannend vindt
Gebruik een positieve affirmatie
Lees een motiverend boek
Doe vrijwilligerswerk
Fluit een melodietje
Doe mee aan een ceremoniële activiteit
Vind de 'tribe' die bij jou past
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Voed je ziel



Doe een ademhalingsoefening
Ontwikkel een ochtend routine
Eet regelmatig en gezond
Drink genoeg water
Zeg ook wel eens 'nee', als het teveel is...
Sluit negativiteit buiten
Leg je telefoon weg
Neem rust bij hoofdpijn
Stop met roken
Matig alcoholgebruik
Neem een massage
Plan een dagje sauna
Rek en strek regelmatig
Ontwikkel een slaap routine
Slaap genoeg 
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Voed je lichaam



Ik hoop dat deze checklist je zal inspireren om meer
momenten voor jezelf te creeren! 

In mijn ogen is de 'Natural Self Care' pas compleet als je
naast de gebieden van Hart - Ziel - Lichaam & Geest ook de
natuur betrekt in de tijd dat je goed voor jezelf zorgt.
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Wees lief voor jezelf

Liefs
Cathelijn

Veel succes en plezier op jouw pad naar
meer Natural Self Care.

 

 
De natuur voedt al deze
gebieden. Waardoor je
makkelijker in verbinding
komt met je eigen natuur
en eenheid zult ervaren
met de natuur om je heen.


