
BLOEME-ROUTE
MODULE 1



HÉ, MOOI MENS!
Supergaaf dat jij het jezelf gunt

om te investeren in jezelf en met

jezelf aan de slag te gaan.

Hier mag je best even bij stil staan.

Geef jezelf maar een compliment.

Doe maar, neem je moment. Echt

doen hoor 😉

In dit werkboek kun je de

opdrachten uitwerken die horen

bij de BLOEME-route.

Ik wens je veel inzichten en

leermomenten toe. Heb je vragen?

Mail me gerust.

Voor nu, lekker aan de slag!

Bekijk eerst de video's voor je met

de opdrachten in het werkboek

aan de slag gaat.

Veel liefs,

Ilona
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Onderweg verloor ik
mezelf, kwam ik mezelf
tegen en heb ik mezelf
terug gevonden.
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BLOEME-ROUTE
Wat is de BLOEME-route nou eigenlijk?

Bloeme is natuurlijk mijn achternaam maar de letters van het woord

staan voor alle basisprincipes waarnaar ik leef en die je overal op toe

kunt passen. 

Je zult eerst stap 1, de B van Bewustwording helder moeten hebben voor

je verder kunt gaan met stap 2. Stap voor stap… wandel je met me mee?
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DE STAPPEN
Stap 1: Bewustwording Als je niet bewust bent van wat je denkt of
doet wat tegen je werkt, waar begin je dan?

Stap 2: Leer anders denken. Elk woord is energie en doet er toe. Leer
andere woorden gebruiken en ervaar wat voor verschil dat maakt.

Stap 3: Oplossingsgericht. Denk jij jezelf vast in hetzelfde cirkeltje of
zie jij ook wat er wél mogelijk is ?

Stap 4: Eerlijk zijn tegen jezelf. Hoeveel leugens vertel jij jezelf de
hele dag door?

Stap 5: Met gezond verstand. Geloof niet alles wat je denkt, hoort of
ziet.

Stap 6: Ervaar het leven. Het verleden is geweest, de toekomst is nog
onzeker, leef in het NU.
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OPDRACHT BEWUSTWORDING
Sta eens stil bij elke stap van de BLOEME-route en beantwoord per

stap, dus per letter de onderstaande vragen.

Hoe sta jij daar nu in?

Hoe ga jij daar nu mee om?

Wat doe jij nu al goed?

Waar zitten voor jou de aandachtspunten?



ADEMHALING

Ga eens met je aandacht naar je ademhaling.

Waar zit jou ademhaling nu? Voel je het hoog

in je borst of zit het wat lager richting je buik?

Neem maar even de tijd om te voelen waar je

adem zit.

OPDRACHT ADEMHALING
Voel je spanning, stress, angst? Merk je dat je

teveel in je hoofd zit? Heb je hoofdpijn of

merk je spanning in je schouders? Doe de

buikademhaling.

Adem in door je neus. Laat je adem naar je

buik gaan. Je merkt dat je buik bol wordt.

Hou de adem daar even vast en adem uit via

je mond. Herhaal dit een paar keer.
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AL BEN JE HET JE LANG NIET
ALTIJD BEWUST, DE MANIER
WAAROP JE IN HET LEVEN STAAT
 IS AF TE LEZEN UIT JE
ADEMBEWEGING. 

~ROBERT BRIDGEMAN
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AARDEN
Ken je dat gevoel dat het lijkt of je

gedachten en gevoel

ongestructureerd door elkaar

heen lopen? 

Je voelt je onzeker en bent een

makkelijke prooi om op de kast te

jagen of van je stuk te laten

brengen.

Je zit constant in je hoofd. Je hebt

last van hoofdpijn, voelt je

onrustig en kunt niet of slecht

slapen. Je bent vaak moe en weet

niet goed waarom. Grote kans dat

jij niet of niet goed geaard bent.

BE LIKE A TREE
STAY GROUNDED

CONNECT WITH YOUR ROOTS
TURN OVER A NEW LEAF

BEND BEFORE YOU BREAK
ENJOY YOUR UNIQUE NATURAL

BEAUTY
KEEP GROWING
~Joanne Raptis



AARDEN ZWEVERIG? JUIST NIET!

De energie kan weer door je hele lichaam stromen

Je brengt de energie van je hoofd (druk hoofd) naar je lichaam

Het helpt je te ontladen van alle binnenkomende prikkels

Het haalt je in het hier en NU

Je krijgt meer rust in je hoofd

Je zult meer contact met je lichaam ervaren

Stabiliteit (letterlijk en figuurlijk steviger staan)

Beter contact met jezelf

Je kunt je beter concentreren

Je kunt beter omgaan met onrust en stress situaties

Enkele voordelen van goed geaard zijn:
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DE KRACHT VAN HERHALING
In de video heb ik een aantal manieren van aarden genoemd. Ga

voor jezelf eens voelen en ervaren welke manieren bij jou passen en

voor jou werken.

Maak het aarden onderdeel van je dag. Als je het eenmaal onder de

knie hebt (de kracht van herhaling) dan zal het steeds gemakkelijker

worden om op deze manier contact te maken met de aarde en dus

met jezelf.

OPDRACHT AARDEN
Download de begeleide aardingsoefening die in je online omgeving

te vinden is. Zoek een plek op waar jij rustig kunt zitten en

ongestoord deze oefening kunt gaan doen. Sta even stil bij hoe jij je

nu voelt en vergelijk dat met hoe jij je voelt als je de oefening

gedaan hebt.
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HÉ, MOOI MENS!
De eerste module van de BLOEME-

route heb je bewandeld. 

Je bent je nu bewust van hoe jij je

beter kunt voelen door bewust te

ademen en zorg te besteden aan

je aarding.

 Net als ademen op de

automatisch piloot gaat (gelukkig

maar dat je niet over elke

ademhaling na hoeft te denken)

betekent dat niet dat het niet

anders kan. 

In de volgende module ga je aan

de slag met 'Leer anders denken'. 

Ook bij deze stap draait het om

bewustwording. Want... wat zeg je

wanneer je tegen jezelf praat?

Heel veel succes!

Veel liefs,

Ilona
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Jouw gids naar meer zelfvertrouwen,

positiever in het leven staan en meer energie.

ILONA BLOEME
06-20414823

info@ilonabloeme.nl

Kuiperstraat 15 7396 BA Terwolde


