
ZELFZORG SCAN
Ontdek in één oogopslag
waar je meer ruimte voor

jezelf kan innemen



Het was in 2016 dat ik mij voor het eerst de vraag stelde. ‘Is
dit het nu?' Is dit het leven dat ik wil leven en waar ik
gelukkig van word?

Een leven waarin je zelfzorg constant moet gebruiken om te
compenseren voor alle andere momenten. Zo die
momenten waar je dingen doet tegen je goesting, waar je in
het rood gaat en vooral meedraait op de snelheid van de
wereld. Ik ging op zoek naar een antwoord. En vond het
antwoord na lang zoeken gewoon diep vanbinnen.

Ik ben Selina van Geluksvlinder en het is mijn missie om jou
te begeleiden naar een bewuster leven vol rust en positieve
vibes. Dit doe ik door het geven en delen van yoga,
meditatie en healing tools aan zorgzame vrouwen. 

Veel liefs, 
Selina

Lieve zorgzame vrouw, 
Wat fijn dat jij tijd maakt voor deze 
zelfzorgscan! 



Mijn Zelfzorg Scan
Neem een blad papier en teken onderstaande cirkel over. 

Zet er ook zeker de datum van vandaag op.

_/_ /_



Jouw lijf. Jouw lichaam. Jouw tempel is zo intelligent en
communiceert continu met jou. Alleen heb je dat niet altijd
door. 

Knorrende maag? Nee hoor, geen tijd om te eten. Dit
werkje moet eerst af. 
Spanning in jouw onderrug? Ja, maar deze avond kan ik niet
gaan wandelen hoor. 

De mens is een kei in het negeren van die signalen. Terwijl
ze jou zoveel te zeggen hebben. 
STOP. PAUZE. 

Sluit even je ogen. Adem enkele keren diep in en zucht uit. 
 Luister naar wat je lijf jou op dit moment vertelt. Ervaar je
spanning en weerstand? Of kan je rust en herstel toelaten? 

Je Lijf 

Neem jouw zelfszorg scan erbij en kleur in het 
vak van je lijf wat je observeert. Hoe meer rust 

dat je ervaart, hoe meer kleur.



Je hoofd 

In tegenstelling tot luisteren naar jouw lijf, volg je maar al te
graag de gedachtestroom in jouw hoofd. 

Je hoofd gaat maar door en door. Elke keer een nieuw
verhaal. Elke keer een ander scenario over het verleden of
over de toekomst. En veelal zijn ze negatief en berispend
voor jezelf. Je laat jouw gekmakende gedachten heer en
meester zijn van jouw hoofd. Tijd om even aan de zijlijn te
staan en te observeren wat jouw gedachten eigenlijk
zeggen. 

Sluit weer even je ogen. Adem enkele keren diep in en zucht
uit. 

Wat merk je op? Staan jouw gedachten op automatische
piloot? Of kan je oprecht zeggen dat je mentale helderheid
ervaart? Waarbij je weet wanneer je moet remmen en moet
gas geven? 

Duid in jouw scan aan wat je opmerkt uit jouw 
observatie.



Je hart 

Jezelf graag zien. 

Dat is in de eerste plaats terug verbinden met jouw hart.
Jezelf weer leren voelen en jouw gevoelens een plaatsje
kunnen geven. Want wat jij ook voelt.... 

Of dit nu positieve gevoelens zijn zoals vreugde en
blijdschap. 

Of moeilijkere gevoelens zoals verdriet, boosheid en
teleurstelling waar je mee moet leren omgaan. 

Ze mogen er zijn. Deze gevoelens leren kennen brengt jou
dichter bij jezelf, jouw kern. Jouw gevoelens tonen jou de
weg. 

Ken jij jouw diepst verlangde gevoelens of heb je helemaal
geen idee hoe jij jou wil voelen?

Zoek jouw hart in je zelfzorgscan en kleur in 
wat voor jou van toepassing is. 



Je ziel

De ziel is misschien wel het minst tastbare deel van deze
zelfzorgscan. Je kent misschien wel het spreekwoord: met
hart en ziel doen? 

Kort door de bocht wil dit zeggen dat je 'iets' doet met
toewijding en genegenheid. 

'Iets' waar je van houdt. 
'Iets' dat jouw leven een zinvolle invulling geeft. 
'Iets' waar je een heel goed gevoel bij hebt.

En als jij aandacht geeft aan jouw persoonlijk goed gevoel
doe jij de dingen die je graag doet. Maar wat is dat 'iets' dan
wel? 

Is jouw 'iets' op dit moment duidelijk voor jou? Of weet je
helemaal nog niet of je wel een zinvol leven leidt? 

Kleur in wat voor jou van toepassing is.



Analyseer jouw zelfzorg scan
Over welke pijler(s) ben je tevreden? 
Met pijlers bedoel ik: je lijf, je hoofd, je hart en je ziel.

Aan welke pijler(s) zou je meer aandacht willen besteden? 

Beeld je in hoe het zou zijn om een volledig gekleurde cirkel
te hebben. Wat zou er dan anders zijn voor jou? 

 



Analyseer jouw zelfzorg scan
Op welk moment uit jouw recente verleden had je al eens
een vollere cirkel? Wat was er toen wel, dat er nu niet is? 

Welke kleine stap zou jou vandaag dichter bij een volle
cirkel en dus een goed gevoel kunnen brengen? 

Wat zou er anders zijn voor de personen in jouw omgeving?



Lieve zorgzame vrouw, 

Ik ben ervan overtuigd dat je na het invullen
van deze zelfzorgscan in één oogopslag ziet bij
welke pijlers je nog meer ruimte kan innemen
voor jezelf. 

Wie goed voor zichzelf zorgt en zijn persoonlijk
goed gevoel, zorgt op die manier ook voor het
goed gevoel van anderen. Want geef toe;
iedereen is gebaat met jouw aanstekelijke
lach, positieve blik en stralende energie.  

Weet je niet goed hoe je die ruimte kan
innemen voor jezelf? Dan kan mijn online inner
bliss zelfzorgcursus jou zeker verder helpen!

Veel liefs,
Selina

https://geluksvlinder.thinkific.com/courses/inner-bliss

