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In dit boek leer je:

•	 hoe je je burn-out kunt accepteren

•	 dat je met een burn-out zeker geen watje bent

•	 dat je burn-out je ongekende lessen biedt

•	 de kracht van jouw dromen kennen

•	 jezelf onvoorwaardelijk te steunen en te waarderen

•	 technieken waarbij je je direct beter voelt

•	 hoe je een burn-out kunt voorkomen

Dit is een geweldig zelfhulpboek voor iemand die super-
gestrest is of al in een burn-out situatie zit.

  — Remco Claassen, trainer, spreker & bestseller auteur
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Marina Schriek (1968) is oprichter en eigenaar van 
het bedrijf ‘de opening’, een praktijk gespecialiseerd 
in preventie en behandeling van burn-out proble-
matiek.
In de afgelopen 20 jaar heeft Marina het talent 
ontwikkeld om naar het nut van een verstoring te 
kijken, of dat nu pijnklachten zijn of omdat je leven 
‘gewoon’ niet zo lekker loopt. Hierin heeft Marina zich 

ontwikkeld tot de top van Nederland. Inmiddels zijn er duizenden 
mensen door haar geholpen.
Ze heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op haar gebied en is een 
veel gevraagd spreker. Veel bedrijven roepen Marina’s expertise in  
om complete afdelingen door te lichten om burn-out situaties te 
voorkomen.
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Chronische stress,

depressie 

of burn-out?

Dit boek is 

de oplossing!

Dit boek haalt je binnen no-time uit je depressie!
  — Ria Bettgens, auteur van ‘Stoppen met piekeren’ 

Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, 
hoogleraar Business Spiritualiteit, Business Universiteit Nyenrode
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Waarschuwing-Disclaimer
Zowel de auteur als de uitgever heeft deze uitgave bedoeld om informatie te 

verstrekken over de materie van het onderwerp dat behandeld wordt. 
Er is alles aan gedaan om deze uitgave zo compleet en nauwkeurig 

mogelijk te maken. Het doel van dit boek is te onderwijzen.
De schrijver en de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk 

gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of 
letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of 

indirect veroorzaakt is door de informatie die deze uitgave bevat. 
De geboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten.

De informatie die hierin gepresenteerd wordt is op geen enkele manier bedoeld als 
vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling.

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. 
Dit bonushoofdstuk bij Gefeliciteerd met je burn-out is veelal in 
mannelijke vorm geschreven. Zo zijn we het gewend en het voelt het 
meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. Ik respecteer en bewonder 
iedere lezer, man of vrouw, in diens eigen unieke ‘zijn’.

Dit bonushoofdstuk, aansluitend op het boek Gefeliciteerd met je 
burn-out is, net als het boek, uitsluitend bedoeld voor informatieve 
en educatieve doeleinden. Indien je vragen hebt over je gezondheid, 
raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon. Aangezien de meeste 
artsen en (psycho) therapeuten opgeleid zijn om in ziektebeelden te 
denken en te zoeken, is het aan te raden hen dit bonushoofdstuk, maar 
ook het gehele boek te laten lezen.

      Marina Schriek

www.gefeliciteerdmetjeburnout.info
www.marinaschriek.nl
www.succesboeken.nl
www.gefeliciteerdmetjeburnout.info
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De auteur

De auteur van dit boek is een bijzon-
dere ervaringsdeskundige. Zeker 
omdat ze zelf tot twee keer toe 
een burn-out heeft gehad waar-

van ze wist dat haar leven niet zo bedoeld 
was. Hierdoor is ze haar hele leven blijven 
zoeken naar de oplossing om zich beter 
te voelen. Haar motto is: streef naar een 
tien! 

Ze heeft met haar zoektocht naar infor-
matie om zich beter te gaan voelen in alle 
richtingen gezocht. En ze bleef zoeken 
naar die sleutel die werkelijk het verschil 
zou maken. Ze heeft altijd geweten dat er, zowel voor zichzelf als voor 
haar cliënten, meer uit het leven te halen is en dat deze informatie 
ergens te vinden zou moeten zijn. 

Deze nimmer aflatende zoektocht heeft ervoor gezorgd dat zij via 
ontelbare invalshoeken mee kan praten over verschillende methoden 
en technieken die worden gebruikt in de psychosociale hulp die er in 
onze wereld geboden wordt. Veel van deze kennis is ze zelf gaan toe-
passen en met haar cliënten gaan delen. 

Mede daardoor heeft ze duizenden mensen bij onder andere hun 
burn-out en stress-gerelateerde klachten kunnen helpen. Marina is de 
beste in haar vak geworden omdat ze als geen ander de relatie heeft 
weten te leggen tussen de klacht (zoals een burn-out) en het nut ervan. 

Ze weet precies duidelijk te maken waarom een klacht als burn-out 
er is en wat het pad is om een burn-out achter je te laten. De weten-
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schap dat lichaam en geest één zijn is voor haar gesneden koek. Vele 
van haar cliënten begrijpen na een gesprek met Marina waarom de 
(pijn)klacht er is en wat er moet gebeuren om naar regressie te gaan.

Marina is een autoriteit geworden op het burn-outgebied. Zij bena-
dert burn-out als een focus probleem! 

Ze is niet voor niets een veel gevraagde spreker op seminars, con-
gressen en bij bedrijven. Bij veel organisaties heeft ze menigeen 
kunnen behoeden voor een burn-out, want voorkomen is nog altijd 
beter dan genezen. 

Ze heeft haar organisatie niet voor niets de Opening genoemd, want 
in elke situatie zijn er altijd openingen en die kan zij bieden. Ze leert 
haar cliënten op zo’n andere manier kijken dat zij als vanzelf de eigen 
openingen gaan zien en de stap durven te zetten naar verandering van 
hun eigen leven.

Volgens de ervaring van Marina en haar cliënten is een burn-out een 
van de mooiste lessen in het leven, waar nagenoeg iedereen met de 
juiste begeleiding beter uit komt dan hij erin is gegaan. 

Een burn-out is een felicitatie waard.

       De uitgever

Supertips om nog meer 
te gaan stralen

D it bonushoofdstuk met supertips is een aanvulling op Gefe-
liciteerd met je burn-out. Dit document krijg je aangeboden 
omdat je geholpen hebt de boodschap van het boek Gefelici-
teerd met je burn-out verder te verspreiden. 

Bij deze tips is ervan uitgegaan dat je bekend bent met de STRA-
LEN-methodiek, waarbij je in 7 stappen leert hoe je weer kunt gaan 
stralen, zoals uitgelegd wordt in Gefeliciteerd met je burn-out. Dat is 
van belang om optimaal van deze tips gebruik te kunnen maken. Een 
deel van deze tips staan al genoemd in het boek. Die zijn zo belangrijk 
dat ik ze graag extra toelicht. Er staan ook nieuwe, nog niet genoemde 
tips in.

Probeer ze uit! Ontdek of ze voor jou goed werken. Neem die moeite. 
Je wilt je toch beter voelen?

Ik wens je veel succes toe met het leren van de lessen die jouw stress 
en (bijna) burn-out je brengen. Interpreteer ze, accepteer ze, kies 
ervoor je steeds beter te willen voelen en word er steeds beter in dat 
ook werkelijk toe te passen in je dagelijks leven. 

Je bent het waard om te stralen en je kunt het, dus ga ervoor!

       Marina Schriek

http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/stralen-techniek/
http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/stralen-techniek/
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Even opfrissen

W eet je het nog? De stappen die je helpen om ervoor te zorgen 
dat jij kan stralen, wanneer je maar wilt? Onderstaand zie je 
de stappen nog eens staan. Daarna gaan we in één hoofdstuk 
na wat je nu direct kunt doen, proberen en toepassen in jouw 

leven.
Een aantal dingen wist je al want die staan ook in het boek, maar nu 

wordt er nog dieper op ingegaan én je krijgt ook een paar aanvullingen!

Stralen - methode

Sta stil bij waar je bent

Twijfel niet aan je lijf

Realiseer je dat je aan het leren bent

Apprecieer je dromen 

Lauwer jezelf

Exploreer je mogelijkheden

Navigeer op je gevoel
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Het energie concept

Wanneer je met een super-microscoop in zou zoomen op je huid, 
zie je dat je huid uit tegen elkaar gelegen cellen is opgebouwd. Zoom 
je nog verder in, dan zie je de moleculen waaruit de cellen opgebouwd 
zijn. Door nog verder in te zoomen kom je op atomen en door nog 
verder en verder in te zoomen zie je dat er minuscule energiedeeltjes 
ronddwarrelen in een grote, open ruimte. 

Om het je voor te kunnen stellen, kun je terugdenken aan science-
fiction series van vroeger op televisie. Bijvoorbeeld Battlestar 
Galactica. Deze serie speelde zich af op een ruimteschip in het heelal. 
Dat ruimteschip suisde door het grote luchtledige en in de verte 
kwamen de sterren voorbij en soms ook andere ruimteschepen, die 
de helden uit de serie moesten bevechten met futuristische wapens. 
Heel spannend, maar dat geheel terzijde.

Stel je eens voor dat in elke cel waaruit jij opgebouwd bent, een 
heel universum bestaat met oneindig veel sterren zoals je die op een 
onbewolkte avond aan de hemel kunt zien staan. Elk universum in 
zo’n cel staat in verbinding met het universum van de omliggende 
cellen en samen vormen ze de bouwstof waaruit jij opgebouwd bent. 
Zie je het voor je? 

Stel je dan voor dat een hele sterke zender informatie uitzendt naar 
al die sterrenconstellaties die zich in jouw cellen bevinden. Alsof er 
zich een gloed, een rimpeling of een golf verspreidt en uitwaaiert en 
al die onvoorstelbare, oneindige ruimte met al z’n sterren en planeten 
erin bereikt. Ga nog even door, want op zo’n ster of planeet is leven. 

Stel je maar voor dat daar op die sterren en planeten mensen 
leven. De informatie die uitwaaiert bereikt hen en ze doen hun best 
om de boodschap te ontcijferen. Ze zijn nieuwsgierig, want ze krijgen 
berichten uit ‘outer space’. Zo ging dat ook weleens in Battlestar 
Galactica. De mensen begrijpen de geluiden en symbolen niet, maar 
krijgen er wel een gevoel bij. En dat gevoel hangt af van de informatie 
die ze ontvangen en natuurlijk ook van hoe ze die interpreteren.

Hoe voelen die mensen in de sterrenconstellaties zich wanneer ze 

een boodschap ontvangen met prachtige, serene muziek? En hoe 
ontvangen ze de trilling die veroorzaakt wordt door vrolijke muziek?

Hoe ontvangen ze de trilling van een boek met informatie over 
wrede oorlogen die op onze aardbol gevoerd zijn en worden gevoerd? 
Hoe ontvangen ze de informatie die afkomt van een groep spelende 
kinderen? Hoe voelt een boodschap die met liefde gezonden is en hoe 
voelt een boodschap die bedoeld is om te kwetsen?

Jij bent al die cellen waaruit je lichaam is opgebouwd, en daarmee 
al die sterrenconstellaties in jezelf. Bedenk nu hoe het is met jou en 
met jouw cellen, met welke informatie word je doordrenkt? En hoe 
interpreteer je die? Wat voel je erbij? Word alert op wat informatie met 
je doet. Hoe voel je je wanneer je een spel speelt? 

Hoe voel je je wanneer je samenwerkt met anderen om samen een 
gezamenlijk doel te bereiken? Hoe voelt het wanneer je een thriller 
kijkt of wanneer je een waar gebeurd verhaal leest wanneer het een 
trieste afloop heeft of wanneer de hoofdpersoon via omwegen zijn 
doel bereikt? Welke muziek zorgt ervoor dat je vrolijk wordt en je 
goed voelt? Van welke muziek word je kriegelig? Hoe voel je je bij het 
dagelijks doorspitten van de krant?

Hoe reageer je op geroddel bij de koffieautomaat?

Omdat alles opgebouwd is uit energie die in een bepaald patroon 
gerangschikt is om de juiste informatie over te dragen, ben je constant 
informatie aan het verwerken. Sommige informatie past beter bij je 
dan andere. Sommige informatie versterkt je goede gevoel en andere 
weer niet. Het is goed om je daar bewust van te worden.

De informatie waar jij op focust beïnvloedt je. Net als wanneer je 
afstemt op een radiozender. En wanneer je eenmaal afgestemd bent 
op een bepaalde radiozender komt er steeds meer informatie met de 
gelijke frequentie naar je toe.

Voelt iets niet goed, dan bevalt deze radiozender je niet. Gelukkig 
kun je switchen. Verleg je focus naar een zender die beter voelt.
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Welke lading geef je het?

Al die energie is neutraal. Het is er gewoon. Het is niet goed en ook 
niet slecht. Het is er. Maar dan kijk jij ernaar en jij geeft een bepaalde 
lading aan de energie. Denk maar aan een populair liedje. Voor de ene 
persoon is het stuk gedraaid op de radio, diegene kan het niet meer 
horen. Een ander relateert datzelfde liedje aan zijn vakantieliefde op 
een heerlijk romantische plek. 

Dezelfde informatie, hele andere associaties en lading. Wees je 
bewust van die associaties en ga bewust kiezen voor associaties waar 
je je goed bij voelt. Want zo’n associatie overkomt je niet, die kun je 
kiezen.

Een cliënt vertelde me laatst: “Ik heb zo’n hekel aan dagen met 
regen, daar word ik echt chagrijnig van.” 

Ook dat is een keuze. Iemand anders vertelde me dat hij graag ging 
hardlopen in de regen. Zijn redenering: dan zit er meer zuurstof in de 
lucht en daardoor voel ik me heerlijk na het sporten!

Je kunt zelf de lading veranderen en je associatie aanpassen. Zo 
maak je het jezelf een stuk makkelijker wanneer je zou zeggen: 

‘Er is een tijd voor alles. Ook voor weertypen. Mij maakt het niet uit 
hoe het weer is. Ik ben gewend altijd naar dingen te kijken waar ik me 
zo goed mogelijk bij voel. Ik ben blij wanneer de zon schijnt en ook 
wanneer het regent.’ 

Benoem positieve dingen, bijvoorbeeld: het ruikt altijd zo lekker 
wanneer het regent of net geregend heeft. Of als het heel heet is ‘het 
is zo lekker om de schaduw op te zoeken en mezelf een beetje koelte 
toe te wuiven’.

Zo kies je zelf de lading die je ergens aan geeft en kun je die de 
richting uit sturen die jij zelf kiest en waar je je het beste bij voelt.

Happy Peppy

Bedenk eens welke media informatie brengen in jouw leven, die jij 
als ontvanger oppikt en welke lading jij eraan geeft. Schrijf het eens op 

in het schrift dat je ook gebruikte bij het lezen van Gefeliciteerd met je 
burn-out en maak er een lijst van. Schrijf erachter het punt dat je geeft 
voor het gevoel dat je meestal krijgt van deze informatie.

Gebruik je je gevoel als maatstaf om iets wel of niet toe te laten? Je 
hoeft niet alle kranten te lezen en nieuwsuitzendingen te volgen! 

Steeds meer mensen doen hun tv de deur uit en zeggen kranten 
en tijdschriften op. Ze vinden het belangrijker zich goed te voelen dan 
exact op de hoogte te zijn van alle ins en outs van het dagelijkse nieuws. 
Want goed nieuws is geen nieuws, dus ligt de focus op kommer en kwel, 
misdaad, bedrog, moord en doodslag, ongelukken en misverstanden. 

Tijdschriften zijn niet veel beter. Problemen worden onder de aan-
dacht gebracht en besproken. Verder krijg je constant een ideaalbeeld 
voorgeschoteld: wat is er nu hip en trendy en hoe zou je, volgens de 
schrijver van het artikel, met dingen om moeten gaan. 

En dan hebben we het nog niet gehad over de reclame die er steeds 
op inspeelt dat je je onzeker voelt over je uiterlijk of iets anders, met 
de bedoeling je over te halen tot de aankoop van iets wat zeker geen 
verschil zal maken. 

Word je bewust van informatie en wat het met je doet. Realiseer je 
dat je alle informatie kleurt met de lading die je eraan geeft en weet dat 
je kunt kiezen. Besef vooral dat er helemaal niets geks of verkeerds is 
aan het kiezen voor ‘Happy Peppy’.

Feelgood song

Heb jij een favoriet nummer dat er altijd voor zorgt dat je je weer goed 
gaat voelen? Heb je het altijd bij de hand om te draaien? Is dat nummer 
altijd goed? Of heb je verschillende nummers voor verschillende 
stemmingen? Dat zou best logisch zijn. Je zou eens kunnen kijken 
waar het luisteren naar een bepaald nummer je brengt qua emotie.

Soms kan een nummer wat je normaal heel mooi vindt, je juist 
verdrietig maken, terwijl dat helemaal je bedoeling niet was. Muziek 
beroert altijd je emoties en zo kom je als vanzelf tot de conclusie dat je 
muziek in zou kunnen delen volgens de schaal van de emoties (pagina 

Bonushoofdstuk
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193, Gefeliciteerd met je burn-out). Dan vallen alle puzzelstukjes op 
de juiste plaats. Want wanneer een bepaald muziekstuk je altijd helpt 
om hoop te voelen, is dat nummer het prettigst wanneer je gevoel in 
de buurt van hoop zit. 

Zit je helemaal onderaan de schaal en voel je wanhoop en verdriet, 
dan kan luisteren naar een lied over hoop juist benadrukken dat je dat 
nog niet kunt voelen: de sprong is te groot. Anderzijds, kan luisteren 
naar ditzelfde lied je droevig stemmen wanneer je je supergoed voelt 
en dat lied je in gedachten terugbrengt naar de tijd dat je je slechter 
voelde. Of het tovert een glimlach op je gezicht omdat je heel even 
herinnerd wordt aan waar je vandaan kwam. 

Het herinnert je eraan wat een vooruitgang je geboekt hebt en je 
voelt dankbaarheid en waardering. Muziek kan veel voor je doen en 
vooral wanneer je er kieskeurig in bent. Ach, je begrijpt het al: laat je 
gevoel je leiden!

Wat denk je ervan om een succeslied speciaal voor jezelf te schrijven?! 
Zou dat wat zijn? Een lied dat jouw lijflied is en waar je als vanzelf van 
gaat stralen wanneer je het zingt. Leuk om te maken én om te zingen! 

Kies gewoon een lied waar je vrolijk van wordt of dat je mooi vindt 
en pas de tekst aan op wat jij graag wilt en waar je blij van wordt. Alles 
is geoorloofd, als je je er maar goed door gaat voelen!

Als voorzetje een idee op de melodie van Heb je even voor mij van 
Frans Bauer. Maar het is echt veel leuker om er zelf één of meer te 
verzinnen.

Couplet:
Ik loop te stralen oweeo
en vertel verhalen oweeo
dat ik me goed voel oweeo 
alles voor dat goede doel oweeo

Refrein: 
Ja ik voel me zo vrij,
vandaag kies ik voor blij.

Ieder uur van de dag, zie je mij met een lach
want ik voel me zo vrij. 

Ja ik voel me zo vrij, 
vandaag kies ik voor blij. 
Ik weet wat ik moet doen
ik wil geen tijd meer verdoen,
zingen helpt me daarbij.

Kies een smaak!

Plak een briefje op je spiegel met daarop de vraag: ‘Welke smaak 
kies ik voor deze dag: vervelend, leuk of helemaal top?’ Wedden dat 
je minimaal voor leuk gaat, maar omdat je toch mag kiezen dat je 
voor ‘helemaal top’ kiest?! Dat is een mooie smaak voor jouw dag. Of 
plak een sticker op je spiegel met de tekst: ‘Lach naar de persoon in 
de spiegel’. Je zou er ook op kunnen zetten: ‘Geef de persoon in de 
spiegel een compliment’. 

Er bestaat een spiegel met een tekst erop die uitgebreid vertelt hoe 
geweldig mooi en aantrekkelijk je bent. De letters trekken aandacht, 
voor je het weet lees je de woorden en sta je te glimlachen van al die 
mooie complimenten! (Verkrijgbaar bij elke goed gesorteerde design-
cadeauwinkel.) Kies je smaak en geniet ervan! Kies voor jouw welzijn 
en voel je goed! Kies ervoor al het mooie in jouw leven te zien en lach!

Waardeer je vrienden

Hoe je over je vrienden denkt, vertelt het meeste over jou. Ben je 
niet blij met je vrienden, roddel je over hen, bekritiseer je hen, spreek 
je met hen af, maar maken jullie vaak ruzie? Waarom zijn je vrienden 
je vrienden? Voel je je goed bij je vrienden? Vaak zijn relaties niet zoals 
je het graag zou zien. Dat is een typisch kip-en-het-ei-verhaal. 

Omdat de relatie niet zo goed loopt, ben je terughoudend, omdat 

Bonushoofdstuk
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je terughoudend bent is de relatie niet open en vrij. Ook hier geldt: 
het gaat om je goede gevoel. Voelt het goed om niet blij te zijn met je 
vrienden? Nee toch. Ga op andere aspecten van die vrienden focussen. 
Zeg niet wat je niet goed vindt aan hen, maar benoem alleen wat je wel 
goed vindt aan hen. Dat is echt een mooi begin. 

En hoe beter jij kunt focussen op de goede eigenschappen van 
je vrienden, hoe meer je die goede eigenschappen naar je toe zult 
trekken. Je zult veel blijer zijn met je vrienden en daardoor voel je je 
ook weer beter.

Focussen op iemands goede punten zorgt dat de energie, de sfeer of 
‘the vibes’, hoe je het maar noemen wilt, makkelijker stroomt en beter 
aanvoelt. Ga op je gevoel af. Je mag erop vertrouwen dat wanneer 
jullie niet op dezelfde golflengte zitten, jullie elkaar mislopen. Misschien 
spreek je elkaar wat minder vaak, waardoor er automatisch iets meer 
ruimte ontstaat. Misschien verwatert je vriendschap. 

Het kan allemaal, maar wanneer je vriendschappen wilt in je leven, 
zijn er altijd nieuwe mensen, die je zult herkennen aan de makkelijke 
manier waarop jullie contact maken. Logisch natuurlijk: jullie zitten op 
dezelfde golflengte! Wanneer je merkt dat je elkaar graag opzoekt en 
jullie elkaar stimuleren en inspireren, zit het helemaal goed. 

Je merkt het wanneer je ziet en voelt dat jouw ogen en die van je 
vriend of vriendin stralen en wanneer jullie het beste in elkaar naar 
boven halen. Ik gun je veel van zulke vriendschappen!

Start een clubje

Vorm een club met mensen die je inspireren en kom samen met als 
doel elkaar beter te leren kennen en elkaar verder te inspireren. Laat je 
leiden door je goede gevoel. Zoek mensen op waar je je goed bij voelt.

Geniet van eerlijkheid

Elke keer dat jij een verhaal vertelt of luistert naar een verhaal van 
een ander, herken dan de waarheid die verteld wordt. Jij vertelt jouw 
waarheid, die ander vertelt zijn waarheid. Besef dat iedereen alleen 
z’n eigen verhaal kan vertellen. Het is dus nooit goed of fout, waar of 
onwaar. Het is waar voor jou. Het is waar voor diegene die het vertelt. 

Natuurlijk kan het zijn dat je iets hoort wat in jouw oren als absoluut 
onwaar klinkt. Maar is dat iets om je druk over te maken of je gekwetst 
over te voelen? Het enige wat je kunt constateren is dat die persoon 
vanuit een beperkt gezichtsveld het verhaal vertelt. Dat klopt, want 
dat is zíjn gezichtsveld. Ieders gezichtsveld is per definitie beperkt tot 
ieders eigen beeld van de wereld om zich heen.

Veel mensen worden boos wanneer iemand anders iets vertelt wat 
in hun ogen onwaar of onjuist is. Dat is een gewoonte die je enorm in 
de weg kan zitten. Wanneer je boos wordt om een verhaal wat in jouw 
ogen niet klopt, blijkt daaruit dat je zoveel waarde hecht aan dat ver-
haal dat jij de moeite neemt om boos te worden. 

Gewoonten kunnen veranderen. En zo kun je, wanneer je iets hoort 
wat in jouw ogen absoluut niet klopt, open vragen stellen om te achter-
halen hoe diegene tot dit verhaal en deze conclusie is gekomen. 

Om in het dagelijks leven hetzelfde resultaat te behalen, kun je 
een gewoonte om boos te worden en elkaars waarheden te betwisten 
omzetten in de gewoonte om vragen te stellen om te achterhalen hoe 
iemand tot zijn conclusie is gekomen. 

Vaak zul je erachter komen dat jullie verschillende informatie hebben 
en/of dat jullie verschillende lading toekennen aan bepaalde informa-
tie. Jij kunt luchtig doen over alcoholgebruik. Je nieuwe vriend is ‘not 
amused’ wanneer jij meer dan twee glazen drinkt. Liever helemaal 
niet. Jij vindt dat hij niet zo pietluttig moet doen over alcohol en jullie 
twisten erover. Tot je er een keer achterkomt dat hij uit een gezin komt 
waarin alcoholmisbruik voorkwam met alle gevolgen van dien. 

Dat heb jij nooit meegemaakt. Geen wonder dat jullie aan alcoholge-
bruik een totaal andere lading geven!

Je zou bij elk gesprek waardering kunnen voelen voor de eerlijkheid 
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waarmee iemand anders z’n verhaal aan jou vertelt. Wanneer waar-
dering voor eerlijkheid je uitgangspunt is, is dat een heel ander uit-
gangspunt, dan wanneer je jouw waarheid met die van de ander gaat 
vergelijken. 

Wanneer je ervan uitgaat dat die ander jou een eerlijk verhaal vertelt 
over zijn beleving van iets, is het veel makkelijker om vragen te stellen 
over punten die je niet begrijpt. Waardering van eerlijkheid in de uitwis-
seling met mensen om je heen maakt elkaar ontmoeten tot een feest. 
Elke keer wissel je eerlijkheid uit over jullie ervaringen.

Voel je al hoe anders deze benadering voelt? Hoe dit uitgangspunt 
veel meer openheid geeft en hoe dit uitgangspunt jou in een positie 
stelt waarin je ervan uitgaat dat je iets kunt leren van die ander? Elke 
keer dat je door vragen te stellen iets begrijpt wat je eerst niet begreep 
heb je iets geleerd. Geniet van eerlijkheid! 

Door jouw intentie om te genieten van de eerlijkheid van anderen, 
vertel je jezelf ook dat je geniet van je eigen eerlijkheid. Jouw verhaal 
mag er ook zijn. Anderen die bereid zijn jouw eerlijkheid te waarderen 
kunnen weer van jou leren.

Mocht je nu zeggen: maar zo ziet de wereld er niet uit! Misschien heb 
je gelijk. Maar mocht je kiezen, waar zou jouw voorkeur naar uitgaan? 
Wat als wereldleiders en politici elkaars eerlijkheid zouden waarderen 
en open zouden staan om elkaars verhaal te leren begrijpen? Dat zou 
tot andere gesprekken en zeker ook tot andere resultaten leiden. Stel 
je een debat voor gebaseerd op waardering voor eerlijkheid. Dan is het 
gelijk geen debat meer, maar een dialoog.

Wat zou het betekenen voor jouw gezin wanneer jullie met elkaar 
in gesprek gaan vanuit eerlijkheid en de wil elkaar te begrijpen door 
vragen te stellen?

Managementgoeroe Stephen Covey schreef hier een prachtig boek 
over dat het aanbevelen waard is: Het 3de alternatief.*

Laat je gedachten los

Velen hebben de voordelen van dagelijkse meditatie ontdekt. Nog 
meer mensen hebben een vooroordeel over meditatie en schrikken 

alleen van het woord al. Meditatie is er in vele vormen en voor iedereen 
is er een geschikte vorm te vinden. Ik stel voor dat je het probeert en 
ontdekt of het iets voor jou is. Mocht je één vorm niet prettig vinden, 
dan is er vast wel een andere vorm te vinden. 

Geef het niet meteen op. Wandelen in de natuur kan ook een medi-
tatieve werking hebben. Hardlopen, vissen, fietsen, knutselen of een 
gitaar bouwen, het kan je allemaal helpen om je gedachten en je 
zorgen los te laten.

Je kunt natuurlijk een heel sfeertje creëren rondom meditatie. Alles 
kun je erbij halen, gebatikte doeken, yogakussentjes, wierook bran-
den, stemmig plingplong muziekje, gedimd licht ... maar dat hoeft 
helemaal niet. 

Herinner je je het voorbeeld met het badeendje nog uit Gefelici-
teerd met je burn-out? Allerlei gedachten, zorgen en beslommeringen 
hangen steeds meer gewicht aan je badeend. Meditatie helpt om dat 
gewicht van al die dagelijkse beslommeringen, grote en kleine zorgen, 
los te laten. Zo komt je badeend weer bovendrijven en jij krijgt het 
gevoel dat je weer lucht hebt, en ruimte en uitzicht. 

Dat doel kun je het makkelijkst bereiken door even uit je drukke 
bestaan te stappen met de intentie om je gedachten los te laten. Zoek 
een rustig plekje waar je je even af kunt zonderen. Ga zitten, het liefst 
lekker comfortabel. Doe je ogen dicht en concentreer je op je adem-
haling. Tel hoeveel tellen je in- en hoeveel tellen je uitademt. Probeer 
steeds rustiger adem te halen. Blijf zo een minuut of 10 tot 15 zitten. 

Daarna open je weer rustig je ogen. Sta even stil bij je gevoel, hoe 
voel je je? En ga weer verder met je dag. Er zijn mensen die hun ogen 
open houden en hun aandacht richten op de vlam van een kaars. Lukt 
het je niet om je aandacht bij je ademhaling te houden, dan kun je ook 
in gedachten al je lichaamsdelen afgaan om zonder oordeel te voelen 
hoe ze voelen. Je kunt ook rustig zitten en een visualisatie doen over 
iets waar je je prettig bij gaat voelen. 

Visualiseer bijvoorbeeld een bos- of strandwandeling of een vakan-
tie in een heerlijk oord.
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Wanneer kun je mediteren? Elke keer dat je je rottig voelt zal medi-
tatie je helpen je beter te voelen. Het werkt vooral goed om het vast in 
je dagprogramma op te nemen. Het is heerlijk om ’s ochtends wakker 
te worden en een paar minuten in de tuin of bij een open raam te gaan 
zitten terwijl je aan niets denkt. 

Het is een heel goed idee om even de tijd voor jezelf te nemen aan 
het einde van een drukke dag. Wanneer je voor het eten even die tijd 
neemt, beleef je de maaltijd anders dan wanneer je in je gestreste roes 
blijft. En zelfs wanneer jij zelf het eten moet klaarmaken, is het juist 
heel lekker om even een kleine rustpauze in te lassen voor je aan die 
klus begint. Zo creëer je ook echt een eind van je werkdag en een 
begin van de avond. Door vanuit rust aan je avond te beginnen kan die 
veel relaxter aanvoelen voor jou.

Eet met aandacht

Ken je de uitdrukking: geluk zit in de kleine dingen? Wanneer je afge-
leid bent door je drukke bestaan kun je door prachtige land-schappen 
rijden zonder het in de gaten te hebben. Met eten is het niet anders. 
Wanneer je snel eet voor je vertrekt, smaakt je voedsel anders dan 
wanneer je ervoor gaat zitten. 

Wanneer je je vanuit je werk haast om boodschappen te doen, thuis-
gekomen alles gauw opruimt, een kop thee drinkt terwijl je de post 
doorneemt en je antwoordapparaat afluistert, om dan meteen aan het 
koken te slaan, terwijl je ondertussen ook nog de stofzuiger door de 
woonkamer haalt ... raak jij ook al buiten adem wanneer je dit leest? 

Toch is dit scenario schering en inslag voor velen, vooral voor vrou-
wen. Vrouwen gaan er prat op multitaskers te zijn. Houd jezelf voor de 
gek: niemand kan multi-tasken! 

Het is wel zo dat vrouwen zich erin getraind hebben om met veel 
dingen tegelijk bezig te zijn. En bovendien verbazen ze zich erover of 
ergeren ze zich eraan dat mannen dat niet kunnen. Het feit dat je het 
kunt, hoeft niet te zeggen dat het plezierig is. 

Wanneer een man kookt, dan kookt hij ook met volle aandacht. Hij 

is niet aan het opruimen en niet aan het poetsen. Hij kookt. Hij stort 
zich er helemaal op, vaak met heerlijke resultaten die de tong strelen. 
Het uiterlijk van de keuken is pas na het eten weer aan de orde. 

Multi-tasken: het feit dat je het kunt, hoeft niet te 
zeggen dat het plezierig is.

Vind ervan wat je ervan wilt vinden, maar bedenk ook eens wie het 
meeste plezier heeft gehad! Want wanneer je volledig opgaat in het 
bereiden van een maaltijd kan dat ook meditatief werken. Door al je 
aandacht te geven aan wat je handen klaarmaken, laat je als vanzelf 
alle andere gedachten los. Dus komt je badeend bovendrijven. Daarom 
kijken mannen zo blij wanneer ze het resultaat van hun gekokkerel 
presenteren. 

De meeste mensen zien koken als een noodzakelijk kwaad en niet 
als iets om plezier aan te beleven. Onder het wassen, snijden, bakken 
en braden blijft de geest actief met allerlei grote en kleine zorgen die 
ook aandacht behoeven. Niet vergeten de was op te hangen, als ik 
toch even uien ga pakken, kan ik meteen de oud papierbak leegma-
ken. En ook niet vergeten een plastic zak te pakken. Oh, boter op: 
gelijk even op het boodschappenlijstje zetten, enz.

En wanneer het eten dan gereed is om te nuttigen zijn er weer andere 
afleiders en verstoringen. Staat de tv aan onder het eten? Waar is je 
aandacht dan? Hoe smaken de boontjes terwijl het wereldnieuws en 
economische berichten aan je voorbij trekken? Geniet je van al dat 
lekkers dat je bereid hebt terwijl je ondertussen Matthijs van Nieuw-
kerk of Albert Verlinden en hun gasten volgt met de laatste roddels en 
nieuwtjes?

Heb je in de gaten wat je in je mond steekt wanneer je ondertussen 
een spannende voetbalwedstrijd bekijkt?

Je voeding levert je bouwstoffen die je lijf nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren. In je lichaam zitten allerlei systemen ingebouwd 
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genieten minder van hun maaltijd wanneer ze voor de televisie eten, 
dan wanneer ze aan tafel eten. Je hebt minder plezier van je eten wan-
neer je er geen aandacht aan schenkt. 

Je lijf verwerkt het eten minder goed en je eet meer doordat je je 
hongergevoel geen aandacht geeft.

Wanneer je te veel gegeten hebt, voel je je vol en zwaar en natuurlijk 
beïnvloedt dat je gemoedstoestand ook weer. Probeer het eens twee 
weken. Eet twee weken aan tafel in rust en met aandacht voor wat je 
eet. Voel waardering voor wat je eet, geniet ervan. Je zult je heerlijk 
voelen!

Extra tip: maak een wandelingetje na het eten, dat bevordert je spijs-
vertering en je hebt de kans om een rustmoment voor jezelf te creëren.

Wees een liefhebber!

Wees vanaf nu een liefhebber! Heb lief: je dieren, je naasten, je col-
lega’s en iedereen die je (nog) niet kent. Vindt anderen oprecht leuk. 
Begin iedereen leuk te vinden. Ga op zoek naar leuke dingen in mensen 
en dieren om je heen. Vind ook jezelf oprecht leuk!

Wanneer je jezelf leuk vindt, vind je anderen ook gemakkelijker leuk. 
Andersom werkt het ook, begin met anderen leuk te vinden en je gaat 
als vanzelf jezelf meer waarderen. Wanneer je jezelf een rapportcijfer 
mocht geven, welk punt geef jij jezelf dan op het gebied van liefheb-
ben? Schrijf het maar op in je schrift. En wijd ook wat woorden aan de 
volgende overpeinzingen.

Wanneer het gaat over onvoorwaardelijk liefhebben, wat is dan je 
punt? Houd je veel van jezelf, maar alleen wanneer je het huis schoon-
gemaakt hebt en je persoonlijke takenlijst gevolgd hebt? Houd je 
onvoorwaardelijk van de mensen in je omgeving? Houd je nog net 
zoveel van je zus of je broer of beste vriend of vriendin, wanneer ze tot 
iets besluiten waar jij zelf absoluut op tegen bent? 

Wat als je kind tegen jouw absolute wens in een tatoeage laat zetten 
of een piercing neemt? 

om het hele spijsverteringsproces goed te laten functioneren. Wan-
neer jij eet en je hersenen weten dat jij eet, wordt dit hele proces goed 
begeleid. Je kauwt beter en langer op je eten. Er worden allerlei enzy-
men aangemaakt om het voedsel goed te kunnen verteren. 

Verderop in het systeem worden de voedingsstoffen opgenomen en 
verwerkt tot suikers om als brandstof te dienen. Er vindt een scheiding 
plaats van bruikbare en niet-bruikbare stoffen en uiteindelijk creëert je 
lijf ontlasting om alles wat niet bruikbaar is weer uit te scheiden. 

Mochten er giftige stoffen binnenkomen dan zorgt je lijf er ook voor 
dat die opgevangen en onschadelijk gemaakt worden. Uit allerlei 
onderzoek blijkt dat dit hele systeem veel beter werkt wanneer mensen 
met aandacht eten. Ook zul je merken dat met aandacht eten je helpt 
om gemakkelijker op gewicht te blijven of gewicht te verliezen.

Probeer bij de volgende maaltijd die je nuttigt eens te beschrijven 
hoe jij vindt dat de groentes smaken. Proef je extra kruiden? Zijn ze 
goed gaar of misschien wel te gaar naar jouw smaak? Probeer het 
maar. Je zult merken dat wanneer je echt goed op gaat letten wat je 
proeft, je even stil bent. Je aandacht is alleen bij je eten. Je kauwt en 
slikt en proeft.

Ken je dat gevoel dat je meer gegeten hebt dan goed voor je is? 
Wanneer heb je dat? Met kerst bijvoorbeeld? Of andere feestelijke gele-
genheden waarbij je samen zit? Begrijp je al wat er gebeurt? Je zit bij 
elkaar met als intentie lekker te eten en te genieten van jullie samen 
zijn. Je hebt al wat honger en je begint met wat olijven en wat stok-
brood.

Dan komt er een voorgerecht. Je honger is nu gestild. Je hebt eten 
in je maag, maar daar komt het hoofdgerecht. Ja hoor, heerlijk. Nu 
heb je zeker geen honger meer. Maar omdat het zo lekker is kies je een 
heerlijk nagerecht. Dan ook nog een kopje koffie, met een bonbon-
netje van het huis. En bij de rekening ligt de notoire after-dinnermint. 

Allemaal heel lekker, maar zou je thuis gezeten hebben zonder al die 
leuke mensen, dan zou je afgehaakt zijn na het voorgerecht. Hetzelfde 
geldt met eten voor de tv. Doordat je afgeleid bent mis je het signaal 
van je lichaam dat je genoeg hebt. De meeste mensen eten meer en 
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zelfs kan waarderen, het heeft me laten inzien dat ik sterker ben dan 
mijn verleden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik heel goed weet wat ik 
wel en niet wil en het heeft ervoor gezorgd dat ik vrij en sterk ben. Dat 
is het verhaal dat ik wil en kan vertellen en wow, wat voelt dat krachtig. 
Ook daar voel ik waardering voor!”

Gun jezelf frisse lucht

De natuur heeft een genezende werking op mensen. De natuur oor-
deelt niet. In de natuur kun je jezelf zijn en je vrij voelen. Zoek de natuur 
op, trakteer jezelf op frisse lucht. Ervaar de balans die er altijd is in de 
natuur en laat je beïnvloeden door de rust, de sereniteit, de diversiteit, 
de opeenvolgende ontwikkelingen van de seizoenen.

Wanneer je je niet zo goed voelt, maar ook wanneer je je wél goed 
voelt, zoek de natuur op. Valt er een leuk rondje te fietsen in de buurt? 
Heeft je buurvrouw een hondje dat uitgelaten moet worden? Kun je 
ergens een kano lenen? Is er een parkje waar je bij mooi weer in de zon 
kunt zitten? Is er een begeleide wandeling, zodat je wat meer over de 
natuur te weten kunt komen? 

Kijk eens naar de vogels die bij jou in de buurt voor komen. Zijn er 
plekken waar je soms onverwacht getrakteerd wordt op een ontmoe-
ting met een hert of een vos? Misschien kun je een andere route naar 
huis nemen en onderweg stoppen om een wandelingetje te maken. 
Neem een of twee afslagen eerder en rijd door mooi landschap naar 
huis. Zo geniet je van je dagelijkse reis die je voor je werk maakt. Ook 
dat voelt weer heel anders dan je zo snel mogelijk van A naar B ver-
plaatsen. 

Heb je kinderen: neem ze mee naar het bos, in plaats van het over-
dekte speelparadijs. Lees een boek over wilde planten of paddestoelen 
en ga kijken of je ze kunt vinden in het bos.

Gun jezelf natuur en geniet!
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Zijn er situaties waarin jij je gevoel van liefde voor iemand af liet of 
laat hangen van diens gedrag?

Stel dat je jezelf een onvoldoende hebt gegeven of je cijfer is goed, 
maar je streeft naar excellentie, je wilt een 10+, wat kan je dan doen 
om een betere liefhebber te worden?

Activeer je gevoel voor waardering. Ervaar waardering in je leven en 
breid dit gevoel zoveel mogelijk uit. Vanuit je gevoel voor waardering, 
stel je je open om lief te hebben en om je geliefd te voelen.

Stel dat je in onmin leeft met je ouders. Je bent boos op hen om 
verschillende redenen. Hoe anders zou het voelen wanneer je die boos-
heid zou kunnen transformeren in waardering. 

Vanuit je gevoel voor waardering, stel je je open om 
lief te hebben en om je geliefd te voelen.

Hoeveel beter zou je je voelen wanneer je kunt zeggen: “Ik ben blij 
dat mijn ouders me op de wereld gezet hebben. Jammer dat ze er 
verder een potje van gemaakt hebben. Ik vermoed dat ze hun best 
wel gedaan hebben, maar het lukte hen niet om voor henzelf en hun 
kind(eren) een goed leven te creëren. Dat heeft een groot deel van 
mijn leven beïnvloed. Nu kies ik ervoor om zelf mijn leven en mijn 
gevoelens te beïnvloeden. De situatie met mijn ouders heeft me vooral 
duidelijk gemaakt wat ik niet wil. Daaruit leid ik ook af wat ik wel wil. 
Nu ik volwassen ben en vrij om te kiezen, kies ik voor liefde, harmonie, 
rust, vertrouwen, eerlijkheid en stabiliteit in mijn leven.” 

Vul de volgende zin voor jezelf in in je schrift, wanneer dit op jou van 
toepassing is: 

“Het voelt voor mij veel beter om dankbaarheid te voelen voor mijn 
leven, dan om wrok te voelen richting mijn ouders. Ik weet nu dat ik 
zelf verantwoordelijk ben. Ik wil die verantwoordelijkheid, ik neem die 
verantwoordelijkheid en ik geniet van de vrijheid en het levensgeluk 
dat het me brengt. Sterker dan dat, ik merk dat ik mijn beroerde jeugd 
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je op eigen houtje sporten, bouw het dan rustig op en houd je gevoel 
in de gaten. Wanneer je je goed voelt, voor en na het sporten, is het 
meestal wel in orde. Heb je je twijfels, ga dan bij de huisarts langs. 

Veel cliënten vertellen me dat ze zich beter gaan voelen wanneer 
ze gaan wandelen, fietsen, zwemmen of hardlopen. Ze vinden het 
daarom belangrijk om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Om 
te voorkomen dat het erbij inschiet in drukke tijden, kun je het sporten 
inplannen in je agenda. Niet als een vast iets, maar wel als een intentie. 

In Gefeliciteerd met je burn-out is de kracht van intenties al uitge-
breid besproken. Want daarmee maak je werkelijk het verschil. Wan-
neer je het inplant in je agenda, is sporten iets wat ingeroosterd is en 
dat kan je het gevoel geven dat ‘dat sporten’ ook nog moet. Dat werkt 
vaak averechts. Waar sporten bedoeld is om te ontspannen en je op 
te laden, wordt het dan juist iets wat de druk opvoert en waar je nog 
vermoeider door raakt.

Jaap, vader van drie kinderen, is een drukbezette accountmanager. 
Het is zijn intentie om drie keer per week te sporten. Eén keer in het 
weekend en twee keer door de week. Die regelmaat zorgt ervoor dat 
hij na een dag of twee echt de behoefte voelt om weer te sporten. Hij 
vertelde dat hij er geen punt van maakt op welke dag of op welk tijd-
stip hij sport. 

Hij houdt ook niet vast aan een vastgesteld schema, lukt het eens 
niet om 10 kilometer te rennen, dan is hij ook blij met 5 of 6 kilometer 
of een rondje fietsen. Hij pint zich niet vast, dat werkt gewoon niet met 
zijn gezin en zijn baan. Er zijn vele variaties mogelijk en daarom is het 
ook altijd leuk. En daar is het hem om te doen.

Waarom word je trouwens van sporten zo blij? Dat komt omdat je 
lichaam endorfines aan gaat maken. Dat zijn een soort hormonen die 
een geluksgevoel op kunnen wekken. Ken je mensen die ‘verslaafd’ 
zijn aan het sporten? Dat is hun manier om zich goed te voelen. Maar 
je hoeft niet dagelijks te sporten om je goed te voelen. 

Met alles wat je van Gefeliciteerd met je burn-out geleerd hebt, heb 
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Zweet je blij!

Zet jezelf ook letterlijk in beweging: zweet afvalstoffen uit. Hoe meer 
afvalstoffen je opruimt, hoe lekkerder je je voelt. Dat klinkt misschien 
wat vreemd, maar alles wat je kunt missen en wat je loslaat voelt als 
een opluchting. Denk maar aan hoeveel opluchting een boer of een 
wind je kan geven. Door je lijf in beweging te zetten, help je je lichaam 
om afvalstoffen en gassen op te ruimen. 

Je lymfebanen worden gestimuleerd door je spieren te bewegen. Je 
darmen krijgen vrijheid en beweging en je gaat ervan zweten. Heb je 
weleens gemerkt hoe lekker het voelt wanneer je gezweet hebt? Kijk 
maar naar sporters die helemaal bezweet voorbij komen, wanneer je in 
hun ogen kijkt, zie je dat die stralen. 

Hoewel, niet allemaal, ik zie ook weleens sporters die ik helemaal 
niet benijd, wanneer ik hun gezichtsuitdrukking zie. Veel sporters spor-
ten omdat ze weten dat dat goed is voor hun lijf. Ze willen een gespierd 
lichaam of ze willen kilo’s kwijtraken of ze zijn gestopt met roken en nu 
sporten ze omdat ze een gezond lichaam willen hebben. 

Draai het liever om: sport om er plezier aan te beleven. Laat dat je 
eerste prioriteit zijn. Je lichaam zal het heerlijk vinden en je gezond-
heid verbetert dan als vanzelf.

Wanneer je sport met als doel jezelf goed te voelen en plezier te 
hebben, heb je veel minder kans op blessures. Die ontstaan vaak bij 
mensen die te veel, te vaak en met te ambitieuze doelen sporten. Wan-
neer het goed voelt voor jou om te trainen voor een marathon en je 
voelt je er goed bij, prima. Maar wanneer je het doet om jezelf of ande-
ren iets te bewijzen en je merkt dat je er niet altijd even vrolijk van 
wordt, pas dan op. Zorg er vooral voor dat je met plezier gaat sporten.

Mocht je tegenzin ervaren voor je gaat sporten, vraag je dan af waar 
dat vandaan komt. Is het omdat je lijf te vermoeid is of omdat je cha-
grijnig bent over het een of ander. Neem even een paar minuten om te 
mediteren voor je gaat sporten. Dat geeft een ander gevoel en waar-
schijnlijk is je tegenzin dan als sneeuw voor de zon verdwenen.

N.B. Mocht je nooit gesport hebben of is het al lang geleden, dan kun 
je overwegen om eerst een sport-medische keuring te laten doen. Ga 
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In tv-programma’s maken ze vaak gebruik van die werking, maar 
dan meestal andersom. Ze helpen iemand die zichzelf niet goed voelt 
en beginnen met een flinke make-over. Een schoonheidsspecialiste, 
de kapper, pedicure, manicure, soms komen er zelfs een mondhygië-
niste of tandarts aan te pas om de buitenkant een oppepper te geven. 
Dit wordt dan gecombineerd met coachingsgesprekken voor ‘de bin-
nenkant’ en in zeer korte tijd zie je een ander persoon tevoorschijn 
komen.

Jij kunt jezelf ook zo’n oppepper geven. Blijf niet in oud, versleten 
ondergoed rondlopen. Gun jezelf sokken zonder gaten. Trakteer jezelf 
af en toe op een bezoek aan de kapper en een nieuwe outfit. Door 
jezelf te verzorgen voel je je beter. Waarom wachten tot je je al goed 
voelt, om dan pas aan de oppepper te beginnen. 

Sta ’s ochtends op, kleed je leuk aan, zorg dat je er goed verzorgd 
uitziet en complimenteer jezelf daarvoor. Van de hele dag onverzorgd 
en met een lamlendig gevoel in je pyjama rondlopen, word je zeker 
niet blij! 

Stel die afspraak met die goede vriend of vriendin niet uit. Ga wan-
delen of fietsen en voer een gesprek. Of je nu wel of niet je hart lucht, 
het contact met iemand van wie je houdt zal je goed doen. Gewoon 
omdat jullie aandacht aan elkaar besteden en interesse tonen voor 
elkaars verhalen.

Ademhaling

Je ademhaling heeft veel invloed op hoe je je voelt. Wanneer je snel 
en oppervlakkig ademhaalt, voel je je veel minder rustig, dan wanneer 
je rustig en diep inademt. Wanneer je gestrest bent komt je ademha-
ling vaak ‘hoger’ te zitten. Je gebruikt dan niet de volle capaciteit van 
je longen. Hierdoor werkt het proces, dat zuurstof in je lichaam brengt 
en kooldioxide en afvalstoffen eruit haalt, niet optimaal. En dat merk 
je! 

Een verkeerde manier van ademhalen kan zorgen voor vermoeid-
heid, hartkloppingen, een opgejaagd gevoel en zelfs voor paniekaan-

je meer dan voldoende handvatten om jouw manier te vinden om je 
goed te voelen. Heb jij moeite met sporten? Zoek dan iets waar je wél 
plezier aan beleeft. Al spreek je met een vriend af om wekelijks een 
langere wandeling in het bos te maken, het maakt niet uit. En zit je in 
een rolstoel: laat je duwen en leer stoeldansen. Frisse lucht en bewe-
ging zijn goed voor je!

Doucheputje

In Gefeliciteerd met je burn-out vertelde ik al dat ik jaren geleden, 
toen ik voor het eerst in lange tijd weer ging sporten, opeens stond te 
zingen onder de douche. Heerlijk was dat! De douche is zo’n moment 
waar je even tijd hebt voor jezelf. Je kunt niet ondertussen nog even 
bellen, mailen, afwassen of iets anders. Je bent daar om lekker nat 
te worden. Hooguit kun je je nog haasten om snel klaar te zijn, maar 
sowieso, mag je lekker even nat worden. Alle vuil en afvalstoffen was 
je van je af en daarna ben je weer fris en schoon.

Met het fysieke wassen, laat je vaak nog meer door het doucheputje 
verdwijnen. Ook je zorgen verdwijnen gemakkelijk. Water heeft een 
reinigende werking en dat geldt voor lichaam en geest. Goede ideeën 
ontstaan vaak onder de douche. Heb jij dat ook weleens? Dan bedenk 
je opeens een goed idee voor dat stukje voor die 25-jarige bruiloft, of 
een zin voor je sinterklaasgedicht.

Zorg dat je er goed uitziet

Heb je weleens gemerkt dat wanneer je je niet goed voelt, je ook 
minder begaan bent met je uiterlijk? Je outfit moet vooral makkelijk 
zijn, je scheert je niet of hebt geen puf om je op te maken. Vaak zie 
je aan mensen dat het niet goed met hen gaat. Je kunt het aan hun 
gezichtsuitdrukking zien, maar vaak ook aan enige vorm van onver-
zorgdheid. Gaat het dan weer beter, dan zie je meteen dat ze zichzelf 
beter verzorgen.

www.gefeliciteerdmetjeburnout.info
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zou willen dat het al voorbij was. Waar komt die omslag toch vandaan? 
Je had er zin in, maar in de aanloop naar de gebeurtenis slaat je zin om 
in ... tegenzin? Wat je voelt is spanning, want wat er gaat gebeuren is 
ongewis. Je hebt wel een idee hoe één en ander zal verlopen, maar je 
weet natuurlijk niet precies wie er zullen zijn en hoe ze zullen reageren. 
Zijn ze je goedgezind of gaan ze je het vuur na aan de schenen leggen. 

Je twijfelt of je er zelf wel goed in zit ... hoe kun je hiermee omgaan? 
Ga een rondje rond het pand rennen. Of ga naar het toilet en spring 
20 of 30 keer zo hoog mogelijk. Probeer met je handen het plafond te 
raken. Doe je kantoor dicht en dans enthousiast op een opzwepend 
nummer. Doe iets, waar je ademhaling dieper en sneller van wordt. Je 
zult merken dat het gevoel dat je nu hebt beter past bij je lichamelijke 
activiteit. Doe net of je de Amerikaanse president bent, net voor je een 
belangrijke speech moet geven. Glimlach naar jezelf en zeg: “Yes, I 
can!” Maak er overwinningsgebaren bij!

Nu heb je je ademhaling ingezet om je goed, sterk en krachtig te 
voelen. Je kunt de hele wereld aan en hebt weer zin in je vergadering, 
presentatie, bijeenkomst of wat er te gebeuren valt.

Hoe beter je ademt, hoe meer zuurstof je in je lichaam brengt en hoe 
meer afvalstoffen opgeruimd worden. Het is heerlijk om ’s ochtends 
vroeg je raam open te zetten en de frisse lucht in te snuiven met lange, 
diepe inademingen en krachtige, blazende uitademingen. Doe dat bij-
voorbeeld 10 keer om je dag mee te beginnen.

Omarm het leven, geniet met volle teugen.

Tijdens het ademhalen adem je lucht in. Zonder lucht, geen leven. 
Dus eigenlijk adem je ‘leven’ in. In mijn coachingspraktijk de Opening 
ontmoet ik regelmatig mensen die bang zijn voor allerlei aspecten in 
hun leven. Ik zie dat ze niet volledig inademen. Ze laten niet al het leven 
toe. Zodra je ademhaling verdiept sta je jezelf toe om meer te genieten 
van het leven. Het spreekwoord is niet voor niets: ‘genieten met volle 
teugen’. 

vallen. Het is niet voor niets dat veel therapieën werken met ademha-
lingsoefeningen. Het verklaart ook waarom sporten zo fijn is: je gaat 
er veel dieper door ademhalen. Wanneer je een wandeling maakt en 
stevig doorstapt gaat het dieper ademhalen als vanzelf. Het is goed 
om je bewust te zijn van je ademhaling. Dat kan heel eenvoudig door 
rustig te gaan liggen en een tijdschrift of een boekje op je onderbuik, 
bij je navel te leggen. 

Adem een paar keer rustig in en uit en kijk dan of dat boekje mee 
op en neer gaat. Wanneer je ziet dat dat niet zo is, kun je je voorstellen 
dat elke keer wanneer jij inademt, je intern een ballon opblaast. Stel je 
voor dat je zo de ballon in je buik opblaast. Je zult zien dat wanneer je 
dat doet, dat boekje prima meebeweegt. Overigens kan iedereen dit. 
Dit is je natuurlijke manier van ademhalen. Wanneer je slaapt, adem je 
ook op deze manier.

Je ademhaling wordt beïnvloed door je stemming en je stemming 
wordt beïnvloed door je ademhaling. Het zijn twee zijden van de 
medaille. Het één gaat niet zonder het ander. Wanneer je je bewust 
wordt van hoe je ademhaalt wanneer je in een bepaalde stemming 
bent, kun je kiezen om op een bepaalde manier adem te halen om in 
een bepaalde stemming te komen.

Entertainers en trainers die een volle zaal met mensen gaan toe-
spreken kunnen zich niet veroorloven om ‘gematigd enthousiast’ de 
zaal toe te spreken. Daar komt het publiek niet voor. Ze willen meege-
nomen worden en dus moet die entertainer al helemaal enthousiast en 
op de toppen van zijn kunnen zijn, direct bij opkomst. 

Daarom staan ze vaak in de coulissen al te springen en te dansen. 
Ze peppen zichzelf op en zorgen dat ze al flink in beweging zijn. Zo 
versnelt hun hartslag, verdiept de ademhaling en versterken ze hun 
gevoel van enthousiasme. Pas dan komen ze op voor hun publiek.

Dat gegeven kun jij ook gebruiken. Bijvoorbeeld in je werk, wanneer 
je een vergadering voor moet zitten, een presentatie moet geven of 
een bijeenkomst of iets dergelijks hebt. Je hebt er veel zin in, maar hoe 
dichter het tijdstip nadert, hoe groter de spanning wordt. Je bespeurt 
wat onzekerheid en een onbestemd gevoel van ‘geen zin hebben’. Je 

www.deopening.nl
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nemen. Ook in Nederland hebben de ‘Personal Organizers’ hun intrede 
gedaan (www.nbpo.nl). En dat is fijn, want deze mensen zijn gespecia-
liseerd in opruimen, maar vooral in patronen die je ervan weerhouden 
om op te ruimen. Tijdens een opruimsessie van bijvoorbeeld je bureau 
helpen ze je inzicht te krijgen in het waarom van jouw verzamelwoede.

Zij kunnen je uitleggen waarom een ander altijd een leeg en geor-
dend bureau heeft, terwijl dat jou maar niet lijkt te lukken.

Behalve dat een opruimcoach je goed kan helpen, staat Gefelici-
teerd met je burn-out ook vol met de nodige handvatten die je verder 
helpen.

Veel vasthouden, hangt samen met het ervaren van vertrouwen in 
jezelf en in anderen. De spullen die je verzamelt bieden je een bepaalde 
zekerheid, iets waar je aan vast kunt houden. Voel je je zekerder van 
jezelf, dan zul je minder behoefte voelen om overdreven veel te bewa-
ren. Dat is dus een punt waar je aan kunt werken en waar je de vruch-
ten van kunt plukken.

Time-management

Het is een vaststaand gegeven dat cultuur en gewoonten van een 
volk onderhevig zijn aan veranderingen in de tijd. Met die wetenschap 
in gedachten, kun je beslissen om nu alvast te veranderen, zoals het 
jou nu goeddunkt. Grote kans dat anderen je goede voorbeeld zullen 
volgen. 

Zo werden computers op kantoor en mailprogramma’s pas eind 
jaren tachtig gemeengoed. Tot die tijd werden er papieren memo’s ver-
stuurd en anders kon je faxen, telexen of bellen. Nu zetten we onze 
computer aan en daarmee starten we automatisch ook een aantal pro-
gramma’s en in ieder geval je mailprogramma op. Heel de dag staat 
het aan en de mailtjes komen heel de dag binnen. Meestal geeft het 
programma dan een geluidssignaal. 

Veel mensen hebben de gewoonte om meteen even te kijken wat 
voor mailtje er binnenkomt. Dat is funest voor je concentratiecurve. 
Die wordt bij elk binnenkomend mailtje doorbroken. Natuurlijk gaat het 

Omarm het leven, geniet met volle teugen. Heb je het eens zwaar: 
adem door, neem het leven met grote teugen tot je. Alleen dat al zal als 
een hele opluchting voelen.

Opruimen

Wanneer je één kastje opruimt of één hoekje, kan dat al een heel 
lekker gevoel geven. Houd jij regelmatig een opruiming? 

Wanneer je geen enkel stukje bureaublad meer kunt zien, of wan-
neer het opendoen van de kast geen prettige ervaring meer is omdat 
je daarna de deur niet meer dicht krijgt, geeft het een heerlijk gevoel 
om de boel eens lekker op te ruimen. Eerst haal je alles leeg. Even een 
doekje erdoor halen en dan weer inruimen met een kritische blik. 

Spullen die al jaren ongebruikt zijn mogen weg. Maak meteen een 
scheiding: wat kan er naar spullenhulp en wat lever je gescheiden in? 
Wat overblijft gaat in de vuilnisbak.

Opruimen in praktische zin is fijn. Het opruimen is een proces 
waarbij je niet alleen de kast of de zolder opruimt die je onder handen 
neemt, maar ook in je hoofd krijg je een opgeruimd gevoel van oprui-
men. Je laat letterlijk en figuurlijk los!

Er zijn mensen die veel moeite hebben met loslaten. Dat uit zich dan 
ook vaak in gehechtheid aan spullen. Op tv zie je weleens zo’n huis 
dat van onder tot boven volgestouwd is met spullen. Soms kunnen 
mensen zelfs geen afscheid nemen van huisvuil. Wanneer je dat her-
kent, herken je waarschijnlijk ook dat je maar moeilijk afscheid neemt 
van patronen en overtuigingen. 

Ben je iemand die het liefst alles laat zoals het is? Als dat echt zo is, 
wil ik je een extra groot compliment maken dat je niet alleen Gefelici-
teerd met je burn-out gelezen hebt, maar zelfs dit bonushoofdstuk met 
supertips. Petje af! Nu wel doorzetten hè! 

Bedenk waarom het je zo’n moeite kost om los te laten. Vaak willen 
mensen wel uit de troep, maar hebben geen flauw idee hoe ze dat 
moeten doen. Dan is het nuttig om een opruimcoach in de arm te 

www.gefeliciteerdmetjeburnout.info
www.gefeliciteerdmetjeburnout.info
www.nbpo.nl
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Zit je bank lekker? Wees er dankbaar voor!
Heb je een heerlijk gezin? Voel dankbaarheid!
Zitten je schoenen goed? Waardeer je schoenen!
Start je auto alle dagen? Waardeer je auto!
Schijnt de zon? Waardeer het!
Regent het? Voel dankbaarheid!

Het gevoel van waardering stuwt je voort. Je voelt je beter doordat je 
beseft dat er zo enorm veel aspecten zijn in je leven waar je waardering 
voor kunt voelen. Het geeft je rust. Logisch: je focust op de aanwezig-
heid van prettige dingen en dat voelt goed. Het maakt dat je ‘aanwezig’ 
bent in je eigen leven. Je bent niet in het verleden, je bent niet in de 
toekomst, je bent gewoon hier en nu en je waardeert het. 

Door dankbaarheid en waardering te cultiveren zul je je goed voelen. 
Je zult je beter en beter voelen en het mooie is dat je dat allemaal 
bereikt zonder wie dan ook te benadelen! Waardering voor allerlei 
dingen in je omgeving, brengt je ook bij waardering voor jezelf. Wees 
trots op jezelf dat je waardering en dankbaarheid kùnt voelen en dat je 
de stap hebt genomen om het te wìllen voelen. 

En dat je dit allemaal doet omdat je jezelf belangrijk bent gaan 
vinden: Echt super!

Om de dag supergoed te beginnen, kun je terwijl je rustig opstaat 
en je tanden poetst alles in gedachten de revue laten passeren waar je 
waardering voor voelt. Voel de waardering als een warme golf door je 
hele lijf trekken en begin je dag stralend!

Om de dag goed af te sluiten benoem je minstens vijf dingen waar je 
blij van werd. Noem ook wat je morgen beter wilt doen. Zo praat je niet 
over fouten, je richt je op verbeterpunten. Zo zet je weer een krachtige 
intentie voor de volgende dag.

Gewoon goed, gewoon fijn!

Je hoeft jezelf niet superieur te vinden en je hoeft jezelf niet inferi-

niet alleen om e-mail, ook sms-jes en de telefoon fungeren als stoor-
zender. Om daar beter mee om te gaan, gaan steeds meer mensen 
zich beperken door slechts 1 x per dag of een paar keer per week hun 
e-mail te checken.

Zo voed je je omgeving ook op dat ze binnen 24 uur een reactie 
kunnen verwachten. Vertel hen dat je zelf je tijd indeelt en je niet laat 
leven door impulsen van hen. Je bent geen marionet.

Vooral wanneer je bij een groter bedrijf werkt, krijg je veel mail die 
eigenlijk niet voor jou bedoeld is. Je wordt ‘in-gekopieerd’, want het 
is handig dat je weet wat er speelt. Deze gewoonte leidt tot overvolle 
inboxen en veel onnodige stress. Wanneer je jezelf aanwent om je tijd 
goed te beheren en dagelijks prioriteiten te stellen, maak je het jezelf 
een stuk makkelijker.

Er zijn veel time-management trainingen. Een hele populaire 
methode is die van David Allen: Getting Things Done (GTD). In Neder-
land geeft Taco Oosterkamp met zijn bedrijf MeerEffect trainingen vol-
gens deze methode. 

Het is een aanrader om aan je baas te vragen of je zo’n training mag 
volgen. Er is trouwens ook een boek uit van Taco: 
Elke dag je hoofd en inbox leeg* met veel prakti-
sche wenken en tips. 

Veel van mijn cliënten merken dat handige werk-
methoden aanleren en toepassen een veel plezieri-
gere werkdag oplevert. Ik raad het jou ook aan.

Waardering

Deze tip is niet nieuw, maar wel belangrijk! Waar-
deer wat er is! Voel waardering en zorg dat je het 

in je hele lijf voelt. Gevoelens van dankbaarheid en waardering zijn 
helend, genezend en energie schenkend. Pas dankbaarheid in je leven 
toe door te benoemen waar je blij mee bent.

* uitgegeven door Meerwerk, april 2011, ISBN 9789079421121
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079421121&pc=8B680C4B
http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079421121&pc=8B680C4B
http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079421121&pc=8B680C4B
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Ga op ontdekkingstocht in het bos. Stof je jeu-de-boules set af en 
haal je badmintonrackets tevoorschijn, daag de buren uit voor een 
potje. Probeer alle oude spellen in huis uit of ga Kolonisten van Catan 
spelen. En als de zon schijnt: ga naar de speeltuin om te schommelen. 
Ben je eenzaam en alleen: ga naar het bejaardentehuis en vraag wie 
daar zin heeft in een spelletje.

Doen! Bedenk voor jezelf minstens 10 manieren om te spelen. 

En dan ter afsluiting: de shortlist

1. Neem jezelf dagelijks voor om je steeds zo goed mogelijk te 
voelen.

2. Drink meer water, genoeg om extra te gaan plassen.
3. Haal dieper en met aandacht adem. Geniet van het gevoel dat 

het je geeft.
4. Ga vaker naar buiten.
5. Beweeg je lijf meer.
6. Mediteer dagelijks 10 minuten.
7. Deel complimentjes uit.
8. Benoem je (kleine) successen.
9. Waardeer jezelf en geloof in jezelf.

10. Laat problemen los en: Look at the bright side!

Wanneer je alle tips uitprobeert en toepast en regelmatig Gefelici-
teerd met je burn-out er nog eens op naleest om te zorgen dat je je 
blijft bekwamen en trainen in het je goed voelen, dan zul je merken dat 
STRALEN je steeds beter af zal gaan.

Je bent het waard, dus geniet van je leven zoveel je kunt.
Ga STRALEN!

       Marina Schriek

eur te vinden. Die termen gebruik je alleen in relatie tot anderen en jij 
weet dat jij een unica bent. Jij bent uniek en je bent helemaal goed! 
Niet zomaar goed, helemaal perfect! Je kunt niets fout doen, je bent 
onderweg op jouw levensreis en je leert steeds meer bij. 

Ben je al een echte fan van jezelf geworden?

Wanneer jij jezelf niet de moeite waard vindt, vindt een ander dat 
meestal ook niet. Simpelweg omdat je het zelf niet uitstraalt. Laat het 
oordeel van die ander los, vind de oplossing bij jezelf. 

Waardeer jezelf, wees dankbaar voor alles in je leven. Ben uniek en 
geniet ervan!

Speel

Speels gedrag is bij alle dieren een teken van welbevinden. Kijk 
maar eens naar je hond of poes. En denk aan hoe je je voelt wanneer 
jij speelt. Tijdens spel is er geen angst, woede of verdriet.

Spelen en je overgeven aan spel, zorgt ervoor dat je hersenen hormo-
nen en andere stofjes aanmaken die een diepgaand en gezond effect 
op je lichaam hebben. De door spelen opgewekte stoffen werken als 
natuurlijke antidepressiva. Helaas willen de meesten van ons in onze 
tienerjaren zo snel mogelijk volwassen worden. Dat komt omdat we 
vrij willen zijn om onze eigen keuzen te maken. 

Helaas verwarren we volwassenheid vaak met serieus zijn en ons ver-
antwoordelijk gedragen. Voor spel is geen of nog maar weinig ruimte. 
Geen wonder dat we daar chagrijnig of depressief van worden, onze 
ingebouwde apotheek krijgt geen bestellingen meer voor die ‘goed-
gevoel’-stofjes die bij spelen automatisch besteld én geleverd worden. 

Ga bijvoorbeeld met je huisdier spelen, of leen de hond van de buren 
om ballen voor te gooien. Sla tijdens wandelingen ook de kleine paad-
jes in, waarvan je niet kunt zien waar ze uitkomen. 

http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/stralen-techniek/
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