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T H E  I N N E R  H E A L I N G  C O A C H



Minder stress en meer energie, klinkt als muziek in je oren, toch? Wat zeg je?
Onmogelijk voor jou met je werk, kinderen, partner, hobbies en je sociale leven? 
Dat dacht ik ook altijd... 
 
Sta eens even stil bij jezelf. Hoe voel je je? Denk eens aan de afgelopen week, hoe
ging het toen met je? Even eerlijk zijn! Heb je lekker kunnen slapen? Kon je je goed
ontspannen? Heb je veel plezier gehad, gelachen? Ben je een keertje boos geweest
en was je daarna weer in balans? Heb je rustig van het eten kunnen genieten? Was je
eventjes verdrietig, maar gauw weer dankbaar en geluk? Voelde je je fit en vitaal? Als
je overal 'ja' op hebt kunnen zeggen, dan zit jij lekker in je vel. Maar heb je veel
'neetjes' dan heb je waarschijnlijk toch wat stressklachten! 
 
Wist je dat stressklachten van hoofdpijn tot lange depressieve buien bijna normaal
zijn geworden, niemand kijkt er meer van op. Maar het zijn wel allemaal
waarschuwingen dat het duidelijk is dat je jouw focus even ergens anders op moet
richten. Toch negeren we deze waarschuwingen en gaan we gewoon door met wat er
van ons verwacht wordt. Met alle gevolgen van dien. Ook ik herkende mijn steeds
erger wordende klachten niet als waarschuwingen, ook ik ging maar gewoon door. 
 
Totdat ik een burn-out kreeg en ben gaan onderzoeken waar deze klachten vandaan
kwamen. En hoe ik er zo makkelijk mogelijk vanaf kon komen! Er zijn veel mensen die
nu dezelfde symptomen hebben die ik toen had. Misschien ken jij wel iemand met
stressklachten of ben je er zelf een? Juist voor deze mensen en hun omgeving wil ik
laten zien dat je heel eenvoudig met makkelijke tips de eerste stappen kunt zetten
naar een leven vol rust en balans. 
 
 
Verandering wekt vaak weerstand op. Maar met een beetje doorzettings-
vermogen, positieve gedachten en met overgave en vertrouwen, zul je zien dat er
heel eenvoudig een hele nieuwe wereld voor jou open gaat! Ik wens je alle rust en
balans toe. Ik weet dat alle 5 de tips jou kunnen helpen. Gewoon doen! Laat je me
weten of de tips jou op weg hebben geholpen?
Lieve groet, 

Wat super dat je mijn mini-ebook hebt aangevraagd! Mijn naam is Debby Jane
Knufman, ik ben healer, meditatie- en bewustzijns-coach, monnik en spreker. Ik
ondersteun vrouwen die hun leven van het ervaren van chaos, stress en onbalans
willen transformeren naar een leven van vrijheid, rust, liefde, balans en plezier. In
dit ebook geef ik je eenvoudige tips om alvast te beginnen.

Yes!

5 Makkelijk toepasbare tips voor
Minder stress en Meer energie

“Believe you can and you’re halfway there!”
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Verzorgd eruit zien vergt niet zoveel moeite, toch? Iedere dag even douchen, beetje
deo, schone kleding aan met eventueel make-up en een fris geurtje erbij. Makkelijk,
stap 1, geen probleem! 
 
Maar dan, hoe zorg je ervoor dat ook de binnenkant (en daarmee tegelijkertijd ook
de buitenkant) van je lijf goed doet wat ie moet doen. Hoe houd je je motor optimaal
draaiende? Het antwoord is eenvoudig: Stop er de juiste brandstof in! 
 
Weet jij eigenlijk wel wat je eet? Sta je wel eens stil bij wat je allemaal in je lichaam
stopt? Gebruik jij wel de ideale brandstof om alles draaiende te houden? Maak eens
een eetdagboek van in ieder geval 1 weekdag en 1 weekenddag. Schrijf alles op wat
je eet en drinkt gedurende de dag met de hoeveelheid en het tijdstip erbij. Kijk
daarna eens bewust naar het voedsel dat je je lichaam geeft. 
 
 
 
 
Wat zit er eigenlijk allemaal in de producten die je eet en drinkt? Je hoeft echt geen
voedingsexpert te zijn om te weten wat wel of niet goed voor je is. Voel wat het met
je doet, word je er blij van, voel je je fit, of juist moe, of krijg je last van je darmen? 
 
Luister goed naar je eigen lichaam en laat je daarbij vooral niet beïnvloeden door
wat anderen zeggen. Begin met kleine veranderingen in je eetpatroon die je
makkelijk kunt volhouden. 
Een goede start is meer water drinken, begin met 's ochtends twee glazen lauw
water rustig op te drinken. De ideale regel is 30ml per kilo lichaamsgewicht (bij een
normaal postuur), dus weeg je 60 kilo, drink dan 1,8 liter per dag. Meer is echt niet
nodig!
 
Maak er een gewoonte van om je lichaam te voelen nadat je iets hebt gegeten
of gedronken. Door alleen maar te luisteren naar mijn lichaam en producten juist
wel of niet te eten/drinken, ben ik destijds 10 kilo afgevallen en voel ik me echt veel
lekkerder in mijn vel! Af en toe ben ik Oost-Indisch doof, hoor. Maar de keuze tussen
een vermoeid, slap, pijnlijk lichaam en een fit, strak en soepel lichaam is snel weer
gemaakt ;-).

Wat heeft aandacht voor je lichaam met minder stress en meer energie te maken?
Stel je eens een vrouw voor die geen stress heeft en energiek is. Hoe ziet zij er
volgens jou uit? Waarschijnlijk goed verzorgd; schone haren, een schoon fris
lichaam met schone kleren. Goed postuur. Haar uitstraling zal fris, rustig, liefdevol
en vriendelijk zijn. Klopt dat een beetje met jouw beeld?

1. Aandacht voor je lichaam

“Met een gezond lichaam ben je 
             minder vatbaar voor stress! ”
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Echte rust is even niks doen: op de bank zitten en staren uit het raam, buiten op een
bankje zitten en kijken naar de vogeltjes of bomen. En dan even alle gedachten er
gewoon laten zijn, zonder ze proberen vast te houden. Gedachten komen vanzelf
en gaan ook vanzelf weer weg. 
 
Moeilijk? Tja, het zit waarschijnlijk al van jonge leeftijd in je systeem; niks doen is niet
nuttig... Maar hoe nuttig is het om even je lichaam en geest te laten rusten, zodat het
de ruimte heeft om zich te helen?
 
Easy peasy rustmoment: Neem een kop thee, volg bij iedere slok de thee die in je
mond via je slokdarm naar je buik gaat. Je kunt daarbij een hand op je onderbuik
leggen. Voel je buik lekker warm worden. Drink zo rustig je kop thee leeg. En als je
dan een paar koppen thee verdeeld over de dag op die manier drinkt, dan krijg je
meteen voldoende rustmomenten. 
 
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere momenten van rust, wat dacht je van: 
• mediteren/luisteren naar geleide meditatie
• een hazeslaapje op de bank (niet langer dan 15 minuutjes) 
• met huisdier op schoot zitten en lekker aaien 
• genieten van muziek  
• buiten zitten in de zon 
• in bad liggen (20 min. is genoeg) 
• onder de douche staan, stel je voor dat alle stress in het doucheputje verdwijnt 
• masseer je handen en/of voeten
• spierontspanningsoefeningen doen 
• yin yoga, Zhinen Qigong, Tai Chi 
 
Ik denk dat je zelf ook nog wel wat rustmomenten kunt verzinnen. Zet per dag
minstens 3 leuke momentjes van rust met een reminder in je telefoon! Zo wen je er
vanzelf aan. Succes!

Ben je je bewust van alle informatie waaraan je op een dag bent blootgesteld? Kun
je de slaap niet vatten, lig je ‘s nachts wakker of slaap je onrustig? Waarschijnlijk
heb je dan moeite om alle informatie die je overdag krijgt te verteren. Echte rust is
daarom gedurende de dag ook echt nodig. Ook als je helemaal geen slaap
problemen hebt!

2. Voldoende rust
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"Overal heb ik rust gezocht, en ik
heb ze slechts gevonden in een
hoekje met een boekje." 
 

Thomas a Kempis



Regelmaat betekent niet alleen dat je op vaste tijden naar bed gaat en opstaat, maar
ook dat je op regelmatige tijden eet en dagelijks regelmatig lichaamsbeweging krijgt.
 
Heb je moeite met regelmaat? 
Maak een dagindeling per weekdag per half uur of uur en houd je daar zoveel
mogelijk aan. In zo’n indeling staat bijvoorbeeld om 7:00u opstaan, mediteren en
ontbijten, om 8:00u op fiets naar werk, 9:00u administratie, 10:00u theetijd, etc.
Probeer het eens voor een dag of twee en als het bevalt kun je het uitbreiden. Het
heeft mij enorm geholpen toen ik in mijn burn-out zat. Het was heel fijn om houvast
te hebben. Nu is het inmiddels niet meer nodig.
 
Sporten is natuurlijk een van de beste manieren om je lichaam goed te laten
bewegen. Ga alsjeblieft niet naar de sportschool als dat niet je ding is, dat houd je
namelijk niet vol en is zonde van je geld! Is het wel je ding? Go for it!
Houd je sowieso niet van sport, of vind je 1x in de week sporten voldoende, denk
dan eens aan het volgende, voor wat meer beweging: 
• Wandelen door de natuur, stad of strand of bos, 
• Zingen (heerlijk tijdens het douchen!), 
• Minimaal 1 x in de week op de fiets naar je werk, of parkeer iets verder van je werk
en loop het laatste stuk. Trek gemakkelijke schoenen aan en neem je pumps mee. 
• Dansen, gewoon in de huiskamer kan ook, deze dame doet het tijdens het koken!!
• Instrument bespelen, 
• Buiten spelen met kinderen, (of volwassenen kan natuurlijk ook!)
• Lopend boodschappen doen met twee tassen, ieder om een schouder,
• Wat dacht je van stofzuigen, vegen, ramen lappen, de grond omspitten? 
 
Word je onrustig van wandelen, zelfs als je flink doorstapt? Probeer dan om te gaan
hardlopen. Er wordt veel georganiseerd voor beginnende hardlopers. Ik heb zelf ook
ooit meegedaan met Start to Run, wat mij heel veel tips en trics heeft opgeleverd.
Leg de lat niet te hoog, je hoeft echt niet de marathon te lopen of in 20 minuten 
5 km af te leggen. Doe het puur voor je eigen gezondheid en plezier! Wees je er
bewust van als je te fanatiek wordt...gun je lichaam de nodige rust voor herstel!

Ken je de oude belangrijke regel voor het opvoeden van kinderen? Rust, Regelmaat
en Reinheid! De reinheid en rust hebben we al gehad bij tip 1 en 2, maar regelmaat
is zeker een goede manier om meer rust en balans te creëren (en dus minder
stress!). En zeker niet alleen bij kinderen. Wij als volwassenen hebben daar ook
zeker baat bij!

3. Zorg voor regelmaat en beweging.
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Krijg je een fijn gevoel, dan kun je ze laten staan. Voel je er niets bij, dan kun je ze
weggeven aan een goed doel. Zelfs die lelijke vaas die je van je lievelings-tante hebt
gekregen! 
 
Ban alle rommel, vuil en zwervende kleding uit je kamer. Welke meubels heb je echt
nodig? Wat staat er eigenlijk al jaren in de weg? Ongebruikte spullen en stof in een
hoekje zijn negatieve energiebommen die alleen maar je huis vervuilen! Ze
kosten je dus ook heel veel energie. 
 
Ook heel belangrijk: je kledingkast. Geef alle kleding weg die je al twee jaar niet
meer hebt gedragen. Verkopen kan natuurlijk ook, maar dan met de regel als het
binnen een maand niet verkocht is, dan weggeven aan een goed doel. Leg of hang de
kleding die je wel draagt overzichtelijk in je kast en probeer je kast netjes te houden.
 
Ga zo iedere kamer en elke kast in je huis langs. Om het ritueel af te sluiten volgens
Japans gebruik kun je de restjes negatieve energie wegspoelen met water. 
 
 
 
 
Houdt alles overzichtelijk en zet alleen maar spulletjes in je huis waar jij echt blij
van wordt! Je zult merken dat als je huis bevrijd is van alle stoorzenders zoals
rommel en vuil, dat je je vanzelf veel lekkerder voelt, zowel in je huis als in je vel! 
Maak je huis ook energetisch schoon! Op mijn website kun je een blog vinden over
het energetisch schoonmaken van je huis met witte salie. 
 
Wees meedogenloos! Denk ook aan het verwijderen of blokkeren van je Social
Media vrienden die constant nare en negatieve nieuwtjes plaatsen. Of dat je iedere
vijf minuten een berichtje van een nieuwssite krijgt... je hoeft echt niet constant op
de hoogte gebracht te worden van iedere wissewasje in Verweggistan. Zonde van
jouw energie. Opgeruimd staat netjes! 
 
Geef jezelf toestemming om oude en ongewenste afleidingen uit je leven te
bannen, je zult verbaasd zijn hoe fijn je je daarbij voelt! 
En dan is er meteen plaats voor geweldige nieuwe dingen in je leven, let maar op!

Ruim alles in je omgeving op. Maak je huis schoon, gooi of geef al je rommel weg.
Begin bijvoorbeeld met je slaapkamer, bekijk stuk voor stuk de spulletjes die daar
staan met je hart.

4. Opruimen en schoonmaken.
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"Een opgeruimde omgeving zorgt 
                      voor een opgeruimde geest"



Kijk eens bewust naar je werk. Ga je er met plezier naar toe, of heb je al buikpijn als
je je voordeur achter je dichtdoet? Kun je helemaal in je werk opgaan? Van welke
werkzaamheden krijg je voldoening, waar ben je trots op, waar ben je goed in? 
 
Wil je ergens nog beter in worden, of vind je het prima zo? Is er de mogelijk om na
pieken te ontspannen? Kun je zelf het tempo bepalen? Heb je backup mogelijkheden,
kun je bijvoorbeeld je telefoon doorschakelen naar een collega als je een deadline
moet halen? Als je hier allemaal ja op kunt zeggen, dan heb je het goed voor elkaar,
toch? 
 
 
 
Maar ben je iemand die de hele tijd klaagt over je werk, baalt van de klusjes, het
contact vermijdt met je collega’s en steeds op de klok kijkt tot je weer naar huis
mag… Neem dan de tijd om uit te zoeken waar dat gedrag vandaan komt. 
 
Schrijf voor jezelf op wat je graag wilt. Praat vervolgens met je leidinggevende en als
je dat niet durft, loop dan naar een vertrouwenspersoon op je werk. Bespreek of je
andere werkzaamheden kunt krijgen, of misschien wel een andere functie binnen het
bedrijf? Of neem contact op met een loopbaancoach. 
 
Weet dat het mogelijk is om echt je hart te kunnen volgen. Wees niet bang door
wat anderen tegen je zeggen, vertrouw jezelf. Ik heb deze weg mogen bewandelen
en kwam er met vele omzwervingen uiteindelijk achter dat ik het liefst mensen
ondersteun vanuit mijn eigen onderneming. Ga zeker het "jobhoppen" niet uit de
weg, iedere baan die ik heb gehad, (geloof me het waren er heel veel!) heb ik van
geleerd. Van het omgaan met lastige klanten tot marketing en sales vaardigheden.
Luister hierin ook goed naar jezelf, alleen jij kunt bepalen wat goed is voor jou,
niemand anders kan dat. 
 
Ik wil je heel graag helpen hoe je naar jezelf kunt luisteren als je er zelf niet helemaal
uit komt. En wat het nou precies is wat jij wilt. 
Als je een baan hebt waar je veel voldoening uit haalt, dan kun je thuis ook veel meer
stralen. Dat werkt trouwens ook andersom...als je stralend van huis op je werk komt,
kun je alles veel makkelijker aan!
 
 

En dan de laatste tip om te beginnen meer rust en balans voor jezelf te creëren.
Hoe zit het met je werk? De meeste mensen spenderen meer uren op hun werk dan
dat ze thuis zijn, best belangrijk dat je het daar naar je zin hebt! Heb je deze baan
omdat het je voldoening en plezier geeft, of omdat je anders je hypotheek niet kan
betalen?

5. Je werk onder de loep nemen.
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"Mijn grootste les van jobhoppen; 
geluk zit niet in een baan, maar in jezelf"



Deze tips zijn een geweldig goed begin om je meer bewust te worden van jouw
leven! En daardoor meer energie te krijgen en minder stress! Ga ervoor! 
 
Je moet het zelf doen, maar niet alleen! Vraag hulp aan mensen om je heen, of
misschien wil je mijn begeleiding op jouw weg naar rust en balans gebruiken? 
Of weet je niet wat je wilt of wat jouw exacte verlangen is en wil je wat verder
verdiepen ?
Ik begeleid jou door middel van healing/coaching sessies, zowel online als live in
mijn praktijk. Lees er meer over op mijn site.
 
Kom naar mijn Facebook pagina, zeg hallo en vertel mij wat jou heeft geholpen om
meer rust en balans te creëren in jouw leven. Ik vind heel fijn om jouw tip te horen
en je helpt er anderen ook mee! 
 
Wil je meer tips ontvangen? Bij de aanvraag van dit ebook ontvang je automatisch
mijn nieuwsbrief waarin ik regelmatig gratis makkelijk toepasbare tips en nieuwtjes
geef op het gebied van rust, balans en gezond bewust leven. 
 
En als je je dan toch op het internet bevindt, check dan mijn Instagram:
@meditationmira en volg mij om quotes en tips te krijgen om je bewustzijn te
verhogen.
 
www.debbyjane.nl
 

Ik ben blij dat je de moeite hebt genomen om dit mini e-book te downloaden. Ik zou
het leuk vinden als je er anderen ook blij mee kunt maken. Verspreiden van kennis
en ervaring leidt tot verbetering van levens-kracht en -kwaliteit!

! Nog even dit...
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"Er kwam een tijd waarin het risico om
stevig in de knop te blijven meer pijn
deed dan het risico om te gaan bloeien" Anais Nin

https://www.debbyjane.nl/healing
https://www.facebook.com/debbyjanemeditatie/
https://instagram.com/meditationmira/
https://www.debbyjane.nl/


Ik weet heel goed hoe moeilijk het kan zijn als het lijkt alsof
alles mis is in je leven, of dat je het gevoel hebt dat je niet
goed genoeg bent. 
 
Net zoals jij ben ik in mijn leven talloze uitdagingen en
problemen op mijn pad tegengekomen. In 2011 kreeg ik de
diagnose chronische vermoeidheid met een burn-out, was
ondertussen aan het worstelen met het mijzelf laten zien aan
de wereld en verstopte mij alsmaar achter van alles en nog
wat. Ik heb me heel zwak gevoeld, kreeg migraine-aanvallen,
was ontzettend moe en depressief, super gestresst, zat
gevangen en had het gevoel dat ik maar niet vooruit kon
komen. 
 
 
 

Mijn naam is Debby Jane Knufman, ook bekend onder mijn monniken naam Mira
Ishaya. Mijn passie is om op een zo hoog mogelijk bewustzijnsniveau te leven en
het helpen van anderen met behulp van mijn talenten en gaves om dit ook te
mogen ervaren. 
 

DJ Wie is Debby Jane?
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"Wat zou jij het allerliefste willen? Wat is
jouw diepste verlangen?"

Ik heb vanuit mijn eigen kracht (met hulp van anderen) mijn problemen om kunnen
zetten naar rust en mogelijkheden. Ik heb mijn pijn geheeld, overwon mijn burn-out
en chronische vermoeidheid en viel tien kilo af naar een gezond gewicht. Volgde een
opleiding tot healer en ontdekte dat ik van nature een healer ben. Ik heb duizenden
uren gemediteerd en ben zelfs een moderne monnik geworden.  
 
Als ik nu uitdagingen tegenkom op mijn pad herinner ik mijzelf aan die kracht die in
mij zit en van daaruit kan ik keuzes maken die niet alleen goed zijn voor mijzelf maar
ook voor de mensen om mij heen.
 
Ik ben begonnen om voor mijzelf te kiezen met deze 5 tips, stap voor stap! Er gingen
gelijk nieuwe deuren voor mij open en ik voel me vrijer en blijer dan ooit!
 
 
 
 
 
Als jij je verlangens serieus neemt en je laat inspireren door de lessen van mensen
die hun focus al hebben liggen op hun zielsverlangen, wees dan voorbereid op wat
er allemaal al voor jou aanwezig is in dit prachtige leven!
Enjoy!
 
 

https://www.debbyjane.nl/

