
WERKBOEK 

Leren rusten



‘Rusten betekent 
niet dat je ‘uit’ staat, 
maar dat je een ander 
gedeelte van jezelf aan 
bod laat komen’
MIRJAM VAN DER VEGT

Gezonde gewoontevorming rondom rusten. 
Daarmee ga je aan de slag in deze training! 
Je leert gaandeweg dat rust en werk goede 
partners zijn. 
Dat rust ook in actieve vorm kan plaatsvinden, 
en dat ze jouw creativiteit aanwakkert. Stilte en 
rust zijn geen doel op zich, maar een middel om 
voluit te leven. 

Rusten is een vaardigheid die je tijdens deze 
training gaat leren. Geef jezelf de tijd en de 
ruimte om deze vaardigheid te ontwikkelen. 
Wees genadig naar jezelf in jouw leerproces 
naar Leren rusten.

Liefs,
De Eva redactie
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Hoe kan ik deze 
training aanpakken?
Eva’s online training Leren rusten bestaat uit verschillende 
onderdelen. Hieronder vind je bij elk onderdeel een korte toelichting.

Na het ontvangen van de welkomstmail met daarin de link naar het 
seminar en dit downloadbare werkboek, ontvang je vijf dagen lang 
’s morgens vroeg een korte verstillende opdracht in je mailbox. 
Hiervoor geldt (weer): pak de mail erbij op jouw tijd. Lukt het even 
niet? Wees mild naar jezelf, want genade is de basis van rust!

• Beschikbaarheid, jouw goud
• Dynamiek in de stilte, wat gebeurt er nu eigenlijk in de stilte?
• Pauzeoefeningen
• Leefbeloftes uit het boek De kracht van rust
• Veelgestelde vragen over rust

SEMINAR
Bekijk eerst het seminar Leren rusten dat je in je mailbox hebt 
gekregen. Mirjam van der Vegt behandelt hierin onderwerpen zoals 
beschikbaarheid, dynamiek in de stilte en leefbeloftes uit het boek De 
kracht van rust. 
Het seminar wordt twee keer onderbroken voor een pauzeopdracht. 
Is je concentratievermogen op voor vandaag? Zet het seminar gerust 
stil, spoel terug, of kijk het nog eens. Dat is het fijne aan een online 
seminar: het blijft beschikbaar, zodat je het op je eigen tijd kunt 
(terug)kijken. Bewaar deze en de komende e-mails dus goed.

5 VERSTILLENDE VIDEO-TIPS
Na de welkomstmail met daarin het werkboek en het seminar ontvang 
je vijf dagen lang een verstillende tip van Mirjam om jou te helpen rust 
toe te passen in jouw dagelijkse leven.

WERKBOEK
In dit werkboek vind je verwerkingsvragen en veel schrijfruimte, want 
door gedachtes op te schrijven, zet je je hersenen aan het werk (om 
vervolgens een dutje te mogen doen), en onthoud je beter wat je 
geleerd hebt. Je kunt het werkboek uitprinten, maar voel je ook vrij om 
in je eigen journal/notitieboekje aantekeningen te maken.

BOEK KRACHT VAN RUST
In het boek De kracht van rust vind je (naast het seminar) nog veel 
meer lessen over rust. Na elk hoofdstuk mag je onthaasten met 
verwerkingsvragen en opdrachten. We raden je dan ook aan om 
wekelijks (of tweewekelijks, op een tempo dat bij jou past) een 
hoofdstuk te lezen en aan de slag te gaan met de vragen. Onthoud 
hierbij opnieuw dat het oké is als het even niet lukt, de ene les zal meer 
passen bij jouw persoonlijke behoeftes van dat moment dan het andere.  

TO-DO LIST
Deze training en het boek De kracht van rust zijn geen nieuwe punten 
op je to-do list, die je afwerkt en waarna je nooit meer onrust zult 
ervaren. Zelfs Mirjam van der Vegt noemt zichzelf nog altijd een ‘lerende 
ruster’, en dat mag jij ook zijn. 
Vind je dit lastig? Tip: lees hoofdstuk 1 en 8 (nog eens). 
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Seminar 
Leren rusten
Zorg ervoor dat je helemaal beschikbaar bent om dit 
seminar te kijken. Het seminar duurt ongeveer anderhalf uur. 
Misschien moet je de vaatwasser nog uitruimen, de was nog 
ophangen, nog tien mails versturen … Laat het even los. 
Het is een cadeautje aan jezelf!

Steek een kaarsje aan en start het seminar. 

De hierna volgende opdrachten komen tijdens het seminar 
aan bod. Je mag het werkboek er dus bij houden, of de 
vragen beantwoorden na het seminar. 

Hoe zit jij er nu bij? 
Met welke behoefte ga jij dit seminar in, waar verlang je naar? 

Mirjam zegt in het seminar: “Ik ben een lerende ruster”. 
Alleen samen leren we rusten. Wees je ervan bewust dat jij in jouw 
leven waarschijnlijk ook al manieren van rust hebt gevonden die uniek 
zijn voor jou, en waarmee je de wereld iets te geven hebt. 

Welke manieren van rust heb jij al gevonden?
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Series kijken, veel eten, een training Leren rusten … 
Hoe probeer jij de ‘troebelheid’ op te lossen na een 
lange dag werk? 

Mirjam legt de drie treden van stilte uit de kloostertraditie uit. 

1. HERADEMEN
Leg een hand op je borst en een hand op je buik en voel waar je ademhaling 
zit. Zit die hoog? Of in je buik?

2. VERSTRUIKELING
Mirjam noemt herademen ‘de vrijwillige stilte’. Maar wat als je verlies 
meemaakt? Van een dierbare, een baan, of iets of iemand anders dat 
belangrijk voor je is? Dan kom je in onvrijwillige stilte terecht. 
Heb jij verstruikeling ervaren in je leven? Wat deed dit met je? 
Heb je God toen ervaren? Sprak Hij tegen je, of bleef het stil?

3. BEMINNING
God vraagt je om de stilte ook weer te delen, om vrucht te dragen. Maar ook 
als je geen rust ervaart, kan God jou gebruiken. 
In welke trede van stilte zit jij momenteel? 
 ‘Stilstand 

 brengt 
 helderheid’
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Heb je een dutje proberen te doen? 
Hoe vond je dat?

In het seminar noemt Mirjam drie leefbeloftes uit het boek 
De kracht van rust:
• Beoordeel de dag naar wat je zaait, niet naar wat je oogst. 
• Schenk de wereld je waardigheid
• Zo lang jij een visie hebt, maakt snelheid niet uit

Met welke leefregel zou je de komende tijd aan de slag willen gaan? 
(Kies er één)

Waarom gun jij jezelf deze leefregel? 
Welke toestemming heb je van jezelf nodig om deze leefregel toe te 
passen? 
Neem een apart vel papier en schrijf hierover een brief aan jezelf.

Met welke drie mensen ga jij delen met welke leefregel jij aan de 
slag gaat? 

’Niet streven 
maar leven’
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Mag jij falen van jezelf? 
Waarom wel of niet?

Kun jij je een moment herinneren 
in je leven dat je door de mand van 
genade viel? 
Wat gebeurde er toen? 
Leef je nog?

Hoe vaak gun jij jezelf dat je vandaag 
door de mand van genade valt?

Genade
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Waar wil jij beschikbaar voor zijn 
vandaag?

Mirjam steekt vaak een kaars 
aan, als symbool voor haar 
beschikbaarheid. Daarmee bewaakt 
ze haar beschikbaarheid.

Hoe bewaak jij je beschikbaarheid?

Beschikbaarheid
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Wat vond jij de afgelopen week 
echt waardevol? 
Wat waren de eigenschappen 
van dat moment?

Misschien wil je zo’n moment 
vandaag weer ‘schenken’ aan 
jezelf of een ander. 
Hoe ga jij dat doen?

Waardigheid
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Laat jij je weleens te veel leiden 
door je to-do list? 
Waarom gebeurt dat, denk je?

Trakteer jezelf eens op een dagje vrij 
van je to-do list! 
Schrijf hier hoe je dat hebt ervaren.

Gehoorzaamheid
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Lees het bekende Bijbelverhaal over 
de vijf broden en twee vissen eens 
door in het Bijbelboek Johannes, 
hoofdstuk 6.

Alles wat vandaag op je pad komt 
is genoeg. Van welk genoeg kun jij 
vandaag uitdelen?

Heb je op dit moment niets om te 
delen? Ook de mensen die niets 
hadden mochten met open handen 
komen, en kregen te eten. 

Genoeg
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