
 

  

 



 

ZET JEZELF 
VOOROP 

SNEAK PREVIEW



Mijn boodschap aan jou 
Mijn gunfactor is hoog. En ik gun jou de kracht om 
zoveel mogelijk te zijn wie je wilt zijn. Mijn reis 
duurt inmiddels al langer dan dertig jaar en ook ik 
ben nog lang niet klaar. Er zullen nog lessen 
komen voor mij. Er liggen zelfs nog uitdagingen 
waar ik mijn les uit wil halen. 
En wees je ervan bewust, sommige lessen zijn niet 
te leren. Die kun je niet begrijpen, maar wellicht 

wel een plek geven in je leven. Als iets te moeilijk, 
ingewikkeld en onbegrijpelijk voor je is: I hear you. 
Ik snap je en ik voel het. Want ook in mijn leven 
zijn sommige gebeurtenissen niet te vatten. Voor 
alles is een reden zeggen ze, maar werkelijk waar, 
geloof dat niet altijd. Wat er ook met je is gebeurd, 
probeer het om te buigen naar iets wat waarde 
heeft aan jouw (nieuwe) “ik”. Maak er jouw kracht 
van. We kunnen niet terug naar het verleden, 

de toekomst is te ver, vertrouw daarom op het 

heden. Iedere individueel heeft een eigen schatkist 
aan kracht. Ook jij. Kijk terug als je er iets van 
kunt leren of mee kunt nemen als herinnering, 

maar kijk vooruit als je verder wilt. Leef jouw leven 
en jouw leven alleen. Natuurlijk spelen jouw 
partner, kinderen, buurvrouw of wie dan ook hier 
ook een rol in. Maar remember: slechts een rol. Jij 
bent de hoofdrolspeler, dit leven is van jou! 
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Laten we leren hoe we dit moeten leren. Ik ben 
ervoor je als je me nodig hebt. 

Liefs, 
Laura 

••• 
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Komt het je bekend voor dat je meer voor de ander 
zorgt, dan voor jezelf? Of dat je jezelf te gehaast voelt, 
door misschien wel verwachtingen van een ander? 

Voelt het voor jou alsof je te veel moet doen, maar te 

weinig tijd heeft?  

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik denk dat je 
het wel begrijpt waar ik heen wil. Als jij je in het 
bovenste herkent, dan is dit e-book zeker de moeite 

waard voor je.  

Stapsgewijs leer ik je terug te komen naar jezelf, 

want: 

- Wie ben jij eigenlijk? 

- Wat is goed voor jou? 

- Wat wil jij? 

- Waar droom jij van? 

- Waar word jij gelukkig van? 

- Welke uitdagingen ken je? 

Door alleen al deze vraagstellingen helder te hebben 
voor jezelf, kom je al een stuk dichterbij jezelf. Je 
hoeft de antwoorden niet gelijk klaar te hebben, maar 

het is goed om het te onderzoeken.  

Misschien komt dit je bekend voor:  

Je weet vaak beter… 

 Wie de anders is 
 Wat goed is voor een ander 

 Wat een ander wil 
 Waar de ander van droomt 
 Waar een ander gelukkig van wordt 

 Hoe een ander zijn/haar uitdagingen doorkomt 
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Vreemd eigenlijk, nietwaar? Laat mij je helpen weer in 
jouw eigen kracht te komen, door jezelf opnieuw te 

leren kennen. 

Je weet het vast wel:  

Van jou is er maar één. Leef je 
eigen leven, want je hebt er 

maar één van! 
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Stapsgewijs 
Door middel van stapjes maak ik jou bewuster van 
jezelf. En weet je wat nog mooier is? “IK” doe dat niet, 

maar “JOUW IK” gaat dat doen. 
 
Door middel van deze stapjes kom jij weer terug tot 

jezelf en zet jij zelf voorop, door middel van het e-
book: 
 

1. Be different, be you 
Wat is de definitie van anders en hoe kun je 
dat juist waarderen? 

2. Uitdagingen 
Wat zijn jouw uitdagingen? Kun je dit zien als 

leerlessen? We maken allemaal onze eigen 
dingen mee. We kiezen ervoor om hierin te 
blijven hangen, of ons erdoor te laten uitdagen. 

3. De basis 
Balans begint bij jezelf. Door bewust te zijn 
van voeding, leefgewoonte en rustmomenten, 

kan er al een heleboel veranderen. 
4. Regelmaat 

Orde, rust en reinheid, zo horen wij op te 

groeien. Helaas is dit niet altijd haalbaar. Wat 
van groot belang is, is: regelmaat. Structuur in 
je leven. Als je leven al één grote chaos is, dan 

zal het bijna onmogelijk zijn om in balans te 
komen. Plannen, timemanagement en 
rustpunten in bouwen, dat zijn een aantal 

ingrediënten. 
5. Wie is ‘ikke’? 

Wanneer je weet wie jij bent, wat jij wilt, waar 
jouw hartje van lacht, dan sta je al meer in je 
kracht. Velen dwalen maar rond en weten 

maar niet wat ze willen. Dat is ook niet 
makkelijk. Zeker niet als er omstandigheden 
zijn, waardoor je een trigger voelt om anders in 
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het leven te staan. Maar de kern, “Jouw ikke”, 
die blijft.  

6. Ruis in je leven 

Een ruis is een onder andere een verstoring in 
de communicatie. Wanneer je communiceert, 
zijn er altijd twee kanten: een zender en een 

ontvanger. Daartussen zit een boodschap. Hoe 
zorg je dat daar geen ruis ontstaat? 

7. Wat is jouw droom? 
Waar droom jij van? En waarom zou jouw 
droom niet uit kunnen komen? Dream big, 

maar wees creatief. Soms is het al vervullend, 
wanneer je je droom op een andere manier laat 
uitkomen. Beeld hem uit, visualiseer of schrijf 

je droom uit. 
8. Een druk gezin vs tijd voor elkaar – Verbinding 

Of je nu een groot gezin hebt, een klein gezin, 

een alleenstaande ouder, of een stel bent 
zonder kinderen, het kan altijd even te druk te 
zijn om elkaar ook echt te zien. Dit kan leiden 

tot eenzaamheid, relatiebreuken, onbegrip, 
noem maar op. Hoe ga kun je hier verandering 
in aanbrengen? Leer de tips en trucs. 

9. Het magische NEE 
Is voor jou “Ja” zeggen ook veel makkelijker 

dan “Nee”. Alsof het maar een vies woord is, 
die je beter niet kunt uitspreken. Try it! Het 
doet geen pijn om “nee” te zeggen. Leer de 

waarde van “nee” zeggen in jouw leven en 
hoeveel rust het je zal brengen. 

10. Loop weg met jezelf, maar niet te hard 

In dit hoofdstuk geef ik 5 tips weg om jezelf 
anders te gaan zien: zelfverzekerder en steviger 
in je schoenen. 

11. Mislukken vs leren 
Ben jij ook zo’n ‘straffer’ wanneer je iets niet 
goed hebt gedaan? Maar wanneer is iets fout? 

Zou het ook een leerpunt kunnen zijn voor 
later?  
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12. Hoe voeding bijdraagt aan balans 
Er zijn een aantal voedingsstoffen die als basis 
dienen voor een gezonder welzijn. Door bewust 

te zijn van je eigen voedingspatroon en wat je 
überhaupt eet, of misschien nog niet eet, zal 
dat je gezondheid op een positieve manier 

kunnen beïnvloeden. Ook leer ik je in dit 
hoofdstuk hoe het eventueel op een 

makkelijkere manier zou kunnen. 
13. Onzekerheid ombuigen in zelfverzekerdheid 

Hoe ‘vang je’ complimenten? En wat is FOMO? 

Onzeker zijn is niet leuk. Helemaal niet als je 
daar extra gevoelig voor bent. Waarom? Het is 
zo’n zonde. Als je geen complimenten ontvangt 

van een ander, geef ze dan lekker aan jezelf! 
Dat werk namelijk ook goed voor je 
zelfvertrouwen. Maar hoe doe je dat? 

14. Hoe leer je ontspannen? 
“Ik heb een te druk gezin”, “Hoe kan ik 
ontspannen met een klein kind om me heen”, 

“Ik heb een te drukke agenda”, allemaal 
creatieve smoesjes om jezelf geen moment van 
ontspanning te gunnen. Dit kan anders en dat 

ga ik je leren op 8 manieren! 
15. Dankbaarheid 

Dankbaar zijn voor de kleine dingen in het 
leven, dat lijkt heel logisch. Is het dat ook? 
Soms blijven we te veel willen en is iets nooit 

goed genoeg. Laten we dankbaar zijn voor in 
ieder geval de zon die opkomt, dat is al één.  
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1.4 • Plan – Do -Check - Act 
Dat is één van mijn waardevolste quotes ooit.  

Sterker nog: de PDCA-cyclus, ook wel de 
kwaliteitscirkel van Deming1, is een creatief 
hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering en 
probleemoplossing. Heel interessant om eens door 
te nemen.  

Iedereen heeft plannen en ideeën, maar te weinig 
mensen voeren dit uit, zonde! 

1.5 • Start small, think 
big 

Dat is ook één van mijn 
favorieten. Denk groot, maar 
wees realistisch. Denk weer niet 
te klein, maar bekijk in 
hoeverre jouw droom wel 
uitvoerbaar is. Begin ergens, 
want zonder te beginnen, kom 
je nergens. 

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar voor nu wil 

ik voorstellen om lekker verder te gaan in het boek. 
Het komt zo’n beetje allemaal nog aan bod. Een 
aantal elementen hierboven heb ik uitgeschreven, 
zodat je er mogelijk nog meer aan hebt. 

Leer je lessen te herkennen en daag jezelf uit. Niets 
is onmogelijk. 

Voer de opdrachten uit voor jezelf. Het hoeft niet. Ik 

controleer je niet. Tenzij je dat wilt… Maar het kan 
je wel helpen om daar te komen waar je eigenlijk 
zou willen zijn. 

 
1 Bron: Wikipedia 
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1.4 • Balans 
Alles draait om balans. Balans is een goed evenwicht 
tussen lijf en leven, tussen rust en onrust en tussen 

structuur en chaos. En zo door. 

Voel je je goed? Dan is de kans groter dat je ook goed 

doet. Hieronder schets ik een willekeurige situatie 

wanneer er balans is bereikt. 

• Is je gevoel goed – dan is de uitvoering van iets 
goed en dan is de focus goed 

• Is je gezondheid goed – dan is de focus goed en 
is dan is je humeur (en humor) goed 

• Is je gezin tevreden – dan is je humeur goed en 
je energiepeil goed 

• Heb je een goede nachtrust – dan is je 
energiepeil goed en je geduld goed. 

Natuurlijk is ‘goed’ niet altijd te behalen. Kijk daarom 

eerst eens naar datgene wat beter kan? Want daar 
waar ‘beter’ is bereikt, daar ben je al meer in 

evenwicht. Klinkt goed, toch? 

Een gezonde(re) leefstijl maakt deel uit van een cirkel 

dat je kan helpen in je balans.  
 

• Gezonde voeding en vooral het bewustzijn 
ervan kan dan ook de balans terugbrengen in 

je leven. 

• Je voelt je beter door regelmatig te eten met de 
juiste voedingsstoffen 

• Door regelmatig te bewegen activeer je je blije 

hormooncellen 

• Vul je voedingsbehoefte aan met gezonde 
nutriënten 

• En hanteer een positieve mindset, zelfs al zie je 
even niet meer zitten. Er is als altijd licht aan 

het einde van die tunnel. Althans, dat mag ik 

hopen😏 
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• Verbeter je humeur door af en toe lekker 

sarcastisch te denken bijvoorbeeld😁 

 

In hoofdstuk 13 gaan we verder in op hoe voeding kan 
bijdragen aan balans. In dat hoofdstuk neem ik je 

mee hoe ik zelf de positieve werking begon te ervaren 
door een veganistische leefstijl aan te gaan.  

 
Naast voeding zijn meerdere zaken belangrijk. Denk 
aan voldoende beweging, het pakken van je rust en de 

juiste aanvulling in vitaminen en mineralen. Ook deze 
zaken komen terug verderop in het boek.  
 

Wanneer je behoefte hebt aan persoonlijk advies op 

het gebied van voeding en de aanvulling van 

vitaminen en mineralen met essentiële supplementen, 

nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. De 

manier waarop dit kan, staat achter in het boek, bij: 

“Dankwoord 

Zo ben ik dankbaar dat ik eindelijk dit e-book heb 

mogen en kunnen schrijven. En dat ik mijn kennis 

met jou heb mogen delen.  

Op het moment van schrijven heb ik geen idee wat dit 
e-book jou, noch mijzelf, gaat brengen. Maar ik hoop 
dat het je blijdschap geeft, net als dat ik zo blij ben 

dat ik het delen kon.  

Ik hoop dat de tips in het boek je helpen om voor 

jezelf op te komen en om jezelf weer voorop te zetten.  

Soms duurt het wel even. De lessen die in je leven 

komen zijn er niet altijd om meteen de waarde 
erachter te begrijpen. Soms moeten we nu eenmaal 

het geduld hebben en meevaren in de les des levens.  

Leer te accepteren, leer loslaten, leer nee te zeggen 
wanneer nodig, leer voor jezelf op te komen, leer te 

vragen, leer van jezelf te houden. Leer! En geniet!  
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Bedankt beste lezer.  

Laura Roozendaal 
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Tips en verwijzingen”. 

1.5 • Conclusie 
Dus dit alles vormt een deel van het boek. Je weet 
nu ongeveer wie ik ben en wat ik a l l e m a a l doe. 
En het leuke is, doordat ik mijn tijd goed weet in te 
delen, heb ik niet het gevoel dat ik ontzettend veel 
werk. Mijn ondernemingen voelen als hobby’s waar 
ik mij graag in verdiep en mee bezig houdt. En het 
is perfect te combineren tussen alle bedrijven en 
het gezin door. Sterker nog, mijn oudste twee 

kinderen helpen serieus mee met de webshop. De 
één komt aan met leuke post ideeën, een do it 
yourself project of een promofilmpje. De ander 
zoekt nieuw assortiment uit en maakt 
productfoto’s. 

Dit alles had ik niet voor elkaar kunnen krijgen als 
ik geen balans in mijn leven zou hebben. En 
tuurlijk voelt het soms weer wat uit evenwicht, 
maar die schommeling hoort erbij. That’s life. 

Wees creatief met je tijd, met datgene wat je leuk 
vindt om te doen en wat je energie en kracht 
teruggeeft. Keer weer terug naar jou. Want jij bent 

jij. Je hebt maar één lijf en één leven. Wees er 
zuinig mee. Zet jezelf voorop, kom erachter wat je 
wilt. Waarvoor je staat. En doe! 

 

••• 
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•2• 
 Be Different, Be You 

Anders zijn wordt nog altijd niet goed ontvangen. 
We wennen er steeds meer aan, maar het is 
onvoorstelbaar hoeveel je er zelfs nog op wordt 
afgerekend.  

Je kunt op verschillende manieren anders zijn: 

• Andere uiterlijke kenmerken (rood haar, veel 

sproeten, maatje meer of minder, lange 
oorlellen, erg bleek, erg donker, etc.) 

• Andere gedragsuitingen (te druk, te stil, te 
aanwezig, te verlegen, etc.) 

• Andere samenstellingen qua gezin, familie, 
partner, etc. 

Kortom: verschillen zullen er altijd zijn! Zo is deze 
wereld gemaakt, zodat niemand hetzelfde is! 

Wat maakt de wereld mooier dan zoveel 
verschillende entiteiten, gedragingen, uiterlijke 
kenmerken? Want wat zou het saai zijn als iedere 

bewoner op deze planeet dezelfde helderblauwe 
ogen met blonde haren zou hebben, gecombineerd 
met een introverte houding. Of juist allemaal van 
het tegenovergestelde. Hoe je de voorstelling ook 
maakt, dat is toch ook niets? 

Je denkt misschien weleens: “Was iedereen maar 
zoals ik!” 

Thank G O D, it is not! Hoe lief, leuk, aardig je ook 

bent, we hebben meer van het ander nodig. Meer 
tegenpolen. Bekijk het zoals Yin & Yang in •6• 

Wie is "Ikke"?.  
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Dit maakt ons namelijk krachtiger. Mijns inziens 
omdat we van elkaar kunnen leren. En ook al zijn 

de lessen niet altijd waar we om gevraagd hebben, 
probeer het zoveel mogelijk om te buigen in de 
bewuste les. 

2.1 • To Be or Not to Be 
Heel lang heb ik er zelf tegenaan geschopt hoe 
anders ik mij voelde en hoe anders de wereld mij 
ervoer. Er waren zoveel momenten dat ik niet die 
acceptatie voelde van de ander, laat staat naar 

mijzelf toe.  

Ooit was ik stil en op de achtergrond. Ik durfde 
mijzelf überhaupt niet te laten zien. Echte vrienden 
had ik nooit. Vrijwel altijd maar één vriendin tegelijk. 

Ik wist namelijk niet eens waar ik die energie vandaan 
moest halen. Door omstandigheden werd mijn leven 
zo geleefd en werd er in mijn beleving zoveel van mij 

gevraagd, dat de energie in mij al heel vroeg op was.  

Dus ik kon ook wat schuw overkomen en misschien 

wat achterdochtig wel. Maar omdat ik zag hoe 
anderen wel sociaal waren en zich wel in grote 
vriendencirkels bevonden, moest ik het misschien 

toch maar proberen.  

Ik liet het dan ook gebeuren dat ik op een gegeven 

moment mensen begon toe te laten, die achteraf niet 

de juiste intenties bleken te hebben.  

Klasgenoten die mij ineens erg aardig vonden, omdat 
ik de hoogste cijfers van de klas haalde of die contact 

wilden met de populaire broer die ik had.  
Op dat moment vond ik het niet erg. Ik vond het fijn 
om de ander te kunnen helpen betere cijfers te halen 

door mijn werk door te geven. Door mijn onzekerheid 
en afkijken naar wat de rest van de wereld deed liet ik 
het gebeuren, waardoor ik zelf steeds ongelukkiger 

leek te worden. 
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Ik vond het niet erg om die ene buitenstaander te 
helpen door er voor hem of haar te zijn, omdat hij of 
zij anders zo alleen was. Je leest het, ik was het type 

die ervoor koos om aandacht te schenken aan de 

personen die het zelf ook zwaar hadden.  

Maar ik werd er niet geliefder op en raakte op een 
gegeven moment geïsoleerd in mijn eigen onzekerheid. 
Wat was nou goed? Wat moest ik nou wel doen of 

juist niet? En wat zou de ander dan wel accepteren en 

wat niet? 

Op een gegeven moment stond ik op een punt dat het 
genoeg was. Waar was ik in godsnaam mee bezig?! Ik 

liet mijn leven lijden door de power van anderen en 
keek geen van die momenten terug naar mijzelf. Als ik 
al naar mijzelf keek, dan walgde ik van mezelf. Want 

ik wist me niet te verbinden met anderen in deze 
wereld. Wat was ik stom dat ik niet gewoon sociaal 
kon zijn en dat ik eigenlijk vaker misbruik van mijn 

power liet maken, dan dat ik het als kracht 

inzette voor mijzelf! 

Te lang heb ik geteerd op het verwachtingspatroon 
van de ander, terwijl mijn innerlijke zelf het begon uit 
te schreeuwen! IK wilde naar buiten, maar ik durfde 

niet. Wat als men me daarop zou afrekenen? Wat als 
het niet geaccepteerd zou worden? Maar omdat mijn 

IK zo aan het pruttelen was terwijl ik het zelf 
probeerde terug te duwen, zorgde het als het ware 
voor kortsluiting. Kortsluiting benader ik in mijn 

eigen ervaring als te veel voelen, te weinig uiten om 

vervolgens de controle te verliezen over wat je uit.  

Stemmingswisselingen waren niet vreemd bij mij. Ik 
kon het ene moment vreselijk lachen en supervrolijk 
zijn, het andere moment kon ik zo intens verdrietig 

zijn en alles maar somber inzien. Of ik kon van heel 
vrolijk ineens naar heel boos! Te boos, dat ik alles om 

me heen wel heel klein kon maken.  
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Wat er hier gebeurde? Ik kan het als volgt 

beschrijven: 

“Alsof ik in een achtbaan zat van emoties en gevoelens 
van anderen. De kortsluiting sloeg in op de achtbaan, 
waardoor ik de controle verloor over de hele rit.” 

Snap je? Er zit altijd een innerlijke zelf in de kern van 
jou die jou probeert te vertellen hoe je wilt zijn. 

Luister maar goed… 

2.2 • Invloeden van buitenaf 
Jouw ziel, jouw kern, jouw innerlijke ik, word bepaald 
door JOU. Niet door de ander. We laten het echter toe 
om onszelf te laten beïnvloeden door de mening, 

bevindingen en zelfs wensen van een ander. En dat 

moeten we niet langer toelaten. 

Hoe je ook bent, wie je ook bent, laat je nooit onzeker 
maken door meningen van buitenaf. Zie jezelf, zie 

jouw kracht en focus je daarop. 

Zelf heb ik er nooit om gegeven hoe anders een ander 

was. Mijn innerlijke zelf had de behoefte om juist voor 
het kindje met Downsyndroom te zorgen, of voor de 
klasgenoot op te komen die heel zware acné had. Een 

collega met zwaar overgewicht, het maakte mij echt 
niet uit. Ik keek naar hun ziel, niet naar het 
omhulsel. En wow, wat heb ik op die manier mooie 

unieke mensen mogen ontmoeten.  

Ik hoorde op dat moment de dankbaarheid niet, want 

voor mij was het niet meer dan normaal. Maar nu na 
mijn ‘ontwaking’ voel ik die dankbaarheid, want 
dankbaar ben ik ook voor die personen die mij durven 

te zien zoals ik ben: mijn ziel, niet mijn omhulsel. 

2.3 • Er niet bij horen 
Momenteel ben ik (flink over de) 35+ en nog altijd kan 
ik die onzekerheid ervaren. Soms zit het er gewoon en 
kun je er weinig aan veranderen. Je zult er mee om 
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moeten leren gaan, want zoals in hoofdstuk 6 

beschreven: 

 
“Als je steeds tegen diezelfde steen aanschopt, dan 
zullen je tenen daar uiteindelijk last van krijgen. Als 
je nu de steen oppakt, met je meeneemt en het een 
mooi plekje geeft, dan zal het anders gaan 
aanvoelen.” 

 
Dus ja, ook ik ben nog onzeker, terwijl ik jullie wel die 

juiste handvaten probeer te geven om hiermee te 
dealen. Soms is de ervaringsdeskundige degene die je 
de beste raad kan geven… zeggen ze. 

 
Anyhow, iets wat mij altijd getriggerd heeft, is er niet 
bij te horen zoals een ander dat wel kan (daar heb je 

het weer: de ander). 
Ergens heerst die behoefte om deel uit te maken van 

een vriendencirkel of groep (hoe je het ook noemen 
wil). Ergens heerst er die behoefte om deel uit te 
maken van een team. Dit gevoel ervaar ik al sinds 

klein meisje, maar als volwassen vrouw durf ik 
eindelijk toe te geven dat het slechts een verlangen is, 
maar geen wens. Op mijn manier ben ik anders, 

omdat ik graag mijn eigen pad bewandel, mijn eigen 
bevindingen ontdek en mijn eigen ideeën genereer. 
Wat er anders is hieraan, is dat ik onderweg wel 

degelijk de ideeën van anderen opneem en verwerk, 
dat ik andermans bevindingen probeer te begrijpen en 

relativeer, want in mijn beleving hoor en zie ik alles! 
Oké, ik zal niet overdrijven, maar serieus het is veel 
wat ik zie en voel. Alsof ik voelsprieten heb die een 

ander niet per se hoeft te hebben. Die voelsprieten 
trokken mij vroeger ook naar de ‘andere personen’ die 
het wat moeilijker hadden door niet geaccepteerd te 

worden. Er heerste de behoefte om er voor hen te 
kunnen zijn, om ze te leren kennen en om te 
ontdekken waar hun kracht lag. 
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Of als ik in een verhitte discussie terecht kwam waar 
ik mij in eerste instantie niet kon vinden met de 
uitingen van de ander, dan kon ik die informatie later 

alsnog verwerken om vervolgens te concluderen dat 
de ander wel degelijk een punt had. Alleen op het 
moment zelf kwam dat nog niet bij mij binnen. 

 
Dus het relativeer proces bij mij is misschien wel 

groter dan bij een ander. 
 
Dus stel je voor als ik met regelmaat in teamverband 

zou doorbrengen of deel uitmaak van een 
vriendenkring, kun je je dan voorstellen dat niet 
alleen ik daar gek van zou worden, maar 

waarschijnlijk het hele team ook! True story… 
 
En dit gebeurt! Nog steeds! Alleen kan ik het nu ‘het 

bewuste buitensluiten’ ombuigen als: “Dankjewel 
dat jullie mij die prikkelingen besparen.” 
 

Hé en even voor de duidelijkheid: het is echt niet dat 
ik geen teamplayer ben, nee hoor, dat kan prima. 

Maar met mate en met mijn eigen dominantie zodat ik 
vrij kan zijn in wat ik voor mijzelf kan doen, wat toch 
wel ernstig vaak ook gunstig blijkt voor de ander… 

2.4 • Hoogsensitief Persoon (HSP) 
Alles bij elkaar opgeteld kwam ik in 2012 tot de 
ontdekking dat ik mij wel heel erg kon vinden in 

hoogsensitiviteit. Hoe anders kon ik mijn ‘anders zijn’ 
anders verklaren? 

Mijn gevoel werd uitvergroot, mijn gevoel leek niet 
altijd van mijzelf te zijn (I know, weird he), mijn 
relativeerproces was hardnekkig en de behoefte om de 

personen die niet gezien werden, te zien, was erg 
groot.  
 

Maar dit alles werd niet begrepen door zowel 
onbekenden, als door mijn naaste omgeving. Voor 
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sommigen was ik gestoord, spoorde ik niet en moest 
ik nodig hulp zoeken.  
Dus op een gegeven moment stopte ik met delen wat 

ik ervoer en ik ging voor mijzelf op onderzoek uit.  
Wat was mijn gevoel? Waar kwam het vandaan? Wie 
is mijn ikke? 

 
Die zware reis om mijzelf te ontdekken als 

hoogsensitieve persoon, maar überhaupt als de 
persoon die ik ben, heeft mij zoveel gebracht.  
 

En die lessen die ik onderweg heb geleerd, die hoop ik 
aan jullie door te geven.  
Want anders zijn is helemaal niet erg en kan juist 

heel waardevol zijn. Hoe mooi is het als je van de 
ander kan leren en zelf kunt uitfilteren wat je van de 
les wel meeneemt of juist niet? Die negativiteit van 

een ander die (weliswaar onbewust) probeert om jou 
iemand te laten zijn die jij niet bent, dat kun je 
meenemen in jouw les. Misschien zit er dan toch wel 

iets waardevols in. 
 
Maar laat je nooit of te nimmer dwingen iemand te 

zijn die je niet bent. Probeer het je niet aan te trekken 
als ‘anderen vinden dat…’ of ‘anderen zeggen dat…’. 

Laat die anderen lekker en blijf alsnog bij jezelf. 
Bedank ze voor je mening en ga verder met je leven.  

 

•••  
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•3• 
Uitdagingen 

 
Het leven telt vaak en steeds meer uitdagingen. Die 
uitdagingen breken in meer gevallen stukjes van je 

energie en balans af, dan dat het je energie zal 

teruggeven. 

Probeer er daarom een uitdaging van te maken om die 
ene uitdaging om te buigen naar iets wat energie 

oplevert. Probeer hierbij om te denken. 

Persoonlijk laat ik mij graag uitdagen. Iets wat ik nog 
niet weet, dat leer ik graag. Toch zijn er ook lessen 

(uitdagingen) op mijn pad gekomen, die ik achteraf 
liever niet had geleerd. Zo zouden onderstaande 

uitdagingen voorbeelden kunnen zijn van 

(onverwachte) lessen om te leren: 

• Permanente afscheid bij overlijden van ouder 

• Onbeantwoorde afscheid van dierbare 

• Gebroken hart 

• Lijden door fysieke ziekte 

• Lijden door psychische ongemakken 

• Verlies van een waardevolle baan 

• Verdriet van een dierbare (onmacht) 

• Emotionele mishandeling 

• Ziekte van een kind 

Ik vermoed dat bovenstaande voorbeelden herkend 
zullen worden bij menig lezer. In mijn optiek zijn dit 
voorbeelden van levenslessen die je vormen in het 

leven en maken tot de persoon die je ooit zult zijn op 

je sterfbed. Maar hoe zit het dan met balans? 

Om enkele van bovenstaande uitdagingen als 
voorbeeld te nemen, zul je merken dat wanneer je 

daar voor het eerst mee te maken krijgt, het de balans 
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bij je verstoorde. Het voelde misschien wel of de grond 

onder je vandaan gleed. 

Door die disbalans wordt je stresshormoon 

geactiveerd, ofwel: je cortisol gehalte gaat omhoog. 

Cortisol wordt soms het stresshormoon genoemd, 
omdat het vrijkomt bij elke vorm van stress, zowel 
fysiek als psychisch. Het zorgt ervoor dat bepaalde 

eiwitten in spieren worden afgebroken waarbij 
aminozuren vrijkomen. Hiervan kan glucose (energie) 

worden gemaakt. Deze energie wordt gebruikt om het 
lichaam weer terug te brengen in homeostase; op het 
moment van stress komt adrenaline en noradrenaline 

vrij om het lichaam alerter te maken, klaar om te 
vechten/vluchten. Cortisol zorgt ervoor dat het verlies 
van energie weer wordt gecompenseerd. Daarom zou 

een betere benaming zijn: 'stress-response hormoon'.2  

3.1 • Het stressmonster 
Doordat je stress ervaart begin je te schommelen in je 
emotie, je weerstand of zelfs in gewicht. Het hangt 
ervan af hoe sterk jouw afweersysteem in elkaar zit. 

In bijna alle gevallen gebeurt er iets in je lichaam: 

1. Je registreert wat er is gebeurd. Want wat is er 

gebeurd? Wat heeft zich zojuist afgespeeld? 
Om wie ging het? Heb ik er een bijdrage aan? 

2. Je relativeert wat er is gebeurd. Hoe heeft dit 

kunnen gebeuren? Kon ik het voorkomen? Had 
dit anders kunnen gaan als ik…? Wat zou 
hij/zij ervan denken? Hoe zou hij/zij dit 

ervaren hebben? 
3. Je ervaart. Verschillende fases in de 

verwerking komen voorbij. Je voelt veel door je 

heen gaan en soms springen de emoties van 
het één naar het ander. Tip: schrijf het op, zie 

punt 4. 

 
2 Bron: Wikipedia 
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4. Je verwerkt, ofwel: work in progress. Door te 
praten, schrijven of zelfs te dansen of sporten 
kan de verwerking sneller gaan. Je activeert 

een deel in je hersenen dat als het ware 
fungeert als een soort filter of afzuigsysteem. 
De gebeurtenis neemt een andere vorm aan en 

er wordt daarvoor ruimte gecreëerd, zodat je 

weer verder kan. Niet terug! Maar verder. 

Grijp liever niet naar fastfood, alcohol, drugs of 
zelfs een sigaret. De verslavende werking 

hieraan is niet goed voor je. Het doet meer 
schade aan je lijf én je systeem, dan als je gaat 

bewegen, erover praat of het van je afschrijft. 

5. Je herstelt. Je kalmeert en je kunt de 
stressfactor beter van je af laten glijden. De 

naweeën zullen er zijn en dat is iets voor het 

acceptatieproces. 

Soms kom je ergens naar je gevoel nooit meer 
overheen. Sommige levenslessen zijn nu eenmaal niet 
te bevatten en kun je ook niet zomaar relativeren, laat 

staan volledig verwerken. 

Toch registreert iets in je hersenen wat er is gebeurd. 

Als het onverhoopt nog eens gebeurt, dan ga je 
automatisch terug naar die eerste keer. Je overschrijft 

als het ware de gebeurtenis van de eerste keer, door 
er onbewust anders mee om te gaan. Bijzonder hoe 

onze hersenen werken, nietwaar? 

Op deze manier leren we met momenten in ons leven 
om te gaan die impact op ons hebben gemaakt. Die 

impact lijkt onze zwakte, maar is om te zetten in 
kracht. Met de juiste middelen, juiste oefeningen en 

de juiste intenties. 

 

•••  
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•4• 
De basis 

Terugkomende op die balans… 

Om in balans te blijven moet je wel een basis hebben 

staan. 

Zo zijn er drie elementen die essentieel zijn om deze 

basis te creëren: 

1. Gezonde voeding en regelmatige eetpatroon 
2. Beweging 

3. Goede nachtrust 

4.1 • Gezonde voeding en regelmatige 
eetpatroon 

Hoe ziet dat er bij jou uit? Wees eens eerlijk, eet je wel 

gezond? Ontbijt je überhaupt? Ga je uit van 6 
maaltijden per dag, waaronder 3 kleine en 3 grote? Is 
jouw voedingspatroon proteïnerijk of koolhydraatarm, 

noem maar op. 

Vanuit mijn eigen nabije kring kan ik opmaken dat 

het ontbijt vaak wordt overgeslagen. Veelal wordt dit 
verklaard door: te druk ’s ochtends, gehaast leven, de 

kinderen moeten ook nog eten, geen tijd, geen honger 
of geen idee wat ik moet eten. 
 

Dit, terwijl het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de 
dag is. Je vult daarmee namelijk je tekorten aan die je 
die nacht hebt aangemaakt. 

 
Als een auto zonder brandstof die je weer vult met 
benzine en diesel om op gang te komen en weer vol 

gas verder te kunnen. 
Of als een Duracell konijn (ken je die nog?). Zonder 
volle batterij zal hij niet zo vrolijk rondhoppen. Doe er 
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Afbeelding 1 - 6 pijlers voor een gezond eetpatroon 

een opgeladen batterij in en het hopt weer als een 

tierelier. 

Dus gun jezelf het ontbijt. Start je dag goed. Later in 
dit boek volgen enkele tips om snel en gemakkelijk te 

kunnen ontbijten.  

  



 

25 

4.2 • Beweging 
Probeer regelmatig te bewegen. Gun jij jezelf daar de 

tijd voor? Hoeveel beweeg je? 

Maak daarvan een overzicht. Ook in de zin van: 

• Heb je trappen in je huis of op je werk: hoe 
vaak loop je deze op en af? 

• Wandel je weleens (met de hond)? Hoe vaak 
in de week en hoe lang gemiddeld? 

• Ga je naar de sportschool of beoefen je een 

andere sport? 

• Heb je een drukke hobby? Zet je daar veel 
stappen? Houdt dat je in beweging? 

• Als je boodschappen gaat doen, ga je dan 
lopend, met de fiets of met de auto? 

• Hoe regelmatig doe je jouw huishouden? 

• Als je de bus moet pakken, kun je dat lopen 

of met de fiets? 

Al deze kleine beweegtypes kunnen bijdragen aan het 
behalen van tenminste 20 tot 30 minuten beweegtijd 
per dag. Alle kleine beetjes helpen toch? Zo kan het 

huishouden je ook van goede beweging voorzien. Span 
je buikspieren aan tijdens het stofzuigen of dweilen en 

je verbrandt nog calorieën ook! 

De afbeelding op de volgende pagina geeft een 
opsomming weer welke huishoudelijke taken 

bijdragen aan de calorieverbranding per uur. Neem 
dus lekker de tijd terwijl je de ramen aan het zemen 

bent of als je besluit lekker in de tuin te werken.  

Maar let op je houding! Enkele tips waar je op kunt 

letten: 

• Ga niet te veel voorovergebogen staan. 
Probeer je rug recht te houden. 

• Als je iets tilt, til dan vanuit je knieën niet 
vanuit je rug 
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• Houdt het voorwerp zo dicht mogelijk 
tegen je lichaam aan. 

• Bij het stofzuigen of dweilen kun je beter 
je gewicht verdelen over beide benen. 

Beweeg mee met de heupen om het 
minder zwaar voor jezelf te maken 

• Wanneer je de ramen zeemt kun je 
proberen je bekken te kantelen (Leg je 

handen op je heupen en maak alleen met 
je heupen een soort zitbeweging) 

• Ga op één knie zitten wanneer je op de 

grond bezig bent. Dus bij het 
schoonmaken van een toilet of als je in de 
tuin werkt 

• Verander regelmatig van houding tijdens 
het schoonmaken, dan houd je jezelf in 
balans 

• Plaats de wasmand altijd wat hoger waar 
de gestreken was in plaatst. Je voorkomt 

dan te bukken 
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4.3 • Goede nachtrust 
Kun je goed inslapen? Slaap je door de hele nacht? 
Ben je een lichte of een diepe slaper? Droom je veel en 

hevig? 
Stel je zelf die vragen eens. Voornamelijk als je veel en 
snel moe bent. Of als je gebroken op staat. 

Probeer de oorzaak te achterhalen waarom je 
eventueel niet goed slaapt. Redenen hiervan kunnen 

zijn: 

• Onrustige gebeurtenissen op de dag 

• Een vol hoofd, veel te verwerken 

• Weerstand; niet lekker voelen 

• Eetpatroon 

• Hormonaal 

• Te drukke dag 

Herken in ieder geval de oorzaak. Ga op onderzoek 
uit. Stel jezelf vragen. Leg een interview met jezelf af 

over hoe je dag is geweest. Heerlijk die discussies in 
je hoofd. Maar het draait toch immers om jou? Gaat 
het met jou goed, dan gaat het met jouw omgeving 

ook een stuk beter. Win-Win! 

Mijns inziens maken deze elementen deel uit van 

balans. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere 

elementen, denk aan: 

1. Gezonde relaties 
2. Rust en vrede 
3. Geordend huishouden 

4. Structuur in de dag 

En vul maar in wat voor jou belangrijk is om balans 

in je leven te behalen en te behouden! 

In dit boek ga ik verschillende thema’s af die 
aandacht mogelijk aandacht kunnen gebruiken om 

weer terug in balans te komen. 
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We kunnen gerust achterhalen waar die elementen 
liggen die disbalans veroorzaken bij onszelf, waardoor 
ons evenwicht klem loopt. Maar als we daar nu eens 

mee leren omgaan? Dan zou het een stuk beter gaan 
met je en daarmee ook met alles daaromheen: op je 

werk, school, thuis, sociaal, et cetera. 

 

••• 
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•5• 
Regelmaat 

Eigenlijk draait balans veelal om regelmaat. Dit 
behoort sowieso bij de kern. Regelmaat in slapen, 
eten en bewegen. 

Regelmaat valt ook samen met orde en rust. “Orde, 
rust en regelmaat”. Dat is één optelsom. Door orde 
te scheppen in je eigen leven en daaraan regelmaat 

toe te voegen, zul je vanzelf je rust ervaren. 

Hoe gaan we daarmee om in deze drukke tijden? 
Wij zijn immers niet het enige gezin die de drukte 
ervaart alsof we op sommige momenten worden 
geleefd. Zo fout, maar zo onvermijdelijk vaak. 

Laten we eens iets proberen. Ik heb verschillende 
opdrachten hieronder beschreven hoe je wellicht de 
regelmaat en daarmee rust en orde, kunt 
terugkrijgen. En vasthouden bovendien! 

1. Breng structuur aan in je dag 
2. Maak een planning voor de week 

3. Betrek het hele gezin: jong én oud (indien 
van toepassing) 

5.1 • Breng structuur aan in je dag 
Ik hoor je al denken: ‘Ja makkelijker gezegd dan 
gedaan.’ Helemaal mee eens ook! We worden 
algauw geleefd door de omstandigheden en 
verplichtingen om ons heen. Hoe kunnen we hierin 

dan nog structuur aanbrengen, als we het niet voor 
het zeggen hebben? 

F O U T! Laat me je dat niet nog eens horen 
zeggen… 
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Nou ja ‘fout’, het is een logische gedachte. We 
moeten al zoveel. Of… laten we ons zoveel 

moeten? That’s the question. 

Zelf ben ik een tijd geleden gestopt met ‘moeten’. Ik 
vind dat namelijk heel vervelend. Oké, er zijn wel 
bepaalde verplichtingen waaraan ik geacht word 
mij daaraan te houden… de opvoeding en zorg voor 
mijn kinderen bijvoorbeeld… Maar nee serieus, één 
van mijn motto’s is: “Je kan niet meer doen, dan dat 
je al doet” en “De wereld is niet gemaakt in één 
dag”. 

Stel je prioriteiten! 

Hoe breng je die structuur dan aan? 

• Zorg dat JIJ (dus de IK in jou) tenminste 
3 keer op de voorgrond treedt. 

Een voorbeeld: Als ik ’s morgens wakker word, dan 
ga ik aan de rand van mijn bed zitten, drink ik een 
halve liter water weg (serieus en goed ook), ga ik 10 
minuten onder een heerlijke warme douche staan. 
Een lauwe douche of zelfs koude douche schijnt 

echter nog beter te zijn, maar bah wat zal ik daar 
chagrijnig van worden! 

’s Middags gun ik mijzelf een half uur rust in de 
pauze op mijn werk, met of zonder collega’s om mij 
heen, of pauze in mijn thuissituatie. Even 30 
minuten goed lunchen. Met een boek onder mijn 
neus, of wat mijn betreft een potje Yahtzee op de 
telefoon. 

In de avond ga ik nadat alle kindjes op bed liggen, 
zelf ook naar boven. Ik trek mijn pyjama al aan, ga 
op bed zitten/liggen/hangen en zet mijn favoriete 
serie aan. Of het nu 1 uur duurt, of slechts 10 
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minuten. Dat was wel even een rustig momentje 
voor mijzelf. 

Zorg dat je tijdvlakken voor jezelf inbouwt. Gaat je 
wekker om 07.00 uur, zodat je voor de kindjes kan 
zorgen of zodat je jezelf gereed kan maken om naar 
werk te gaan, probeer hem dan toch een half uur 
eerder te zetten. Dan heb je alvast even die tijd voor 
jezelf. 

Start de dag in ieder geval op dezelfde tijden. Je 
zult merken dat het uiteindelijk deel van je natuur 
wordt. Er kan wat tijd overheen gaan, maar je 
lichaam past zich uiteindelijk echt aan. 
Start de ochtend op dezelfde tijd. Je lunch op 
dezelfde tijd en je avondprogramma ook. Als het op 
je werk lastig is om in te bouwen, dan is het niet 
anders. Kun je hierin de lead nemen, doe dat dan 
ook. In je thuissituatie zal de rest er uiteindelijk 
ook op meeliften, op jouw regelmaat (wat 
uiteindelijk ook goed zal zijn voor et thuisfront zelf). 
Heads up: helaas geldt dit niet in alle situaties, 
daar ben ik mij echt wel van bewust. Maar: give it a 
try. 

Het kan helpen om voor jezelf een beeld uit te 
tekenen, te plannen, hoe jij wenst dat jouw week 
eruit gaat zien. Ook om alle verplichtingen heen. 
Schrijf uit wat de verplichtingen zijn qua werk, 
school, huiswerkbegeleiding. Filter de afspraken uit 
die van hoge prioriteit zijn en die nog even kunnen 
wachten en probeer tijdblokjes te verwerken die 
even voor jou zijn, of met je partner of met het 
gezin. Als je er een beeld van hebt, dan is het 
misschien iets makkelijker om daarop te 
anticiperen. 
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Als je weet wat voor een week je voor de boeg hebt, 
dan ben je al voor een groot deel voorbereid wat het 

je zal brengen. 

5.2 • Maak een planning voor een 
week 

Om een beeld te schetsen wat er op je af gaat 
komen, maak dan een weekplanning. Misschien is 
een maandplanning ook wel haalbaar. 

Meestal is er, ook bij onregelmatige diensten, altijd 

een maand van tevoren een planning bekend. 
Schrijf die planning op. Ook als je weet dat er nog 
wel iets zou kunnen veranderen. Zet het in je 
agenda, schrijf het op een kalender of noteer het in 
je telefoon. Geef een kleur aan de verschillende 
categorieën in de planning: 

o Werk 
o Studie(tijd) 
o Sociaal 
o Familietijd 
o Feestdagen 
o Verjaardagen 

o Etc. 

Zodra je jouw week in beeld hebt en weet wat er op 
je af gaat komen, dan kun je daar omheen werken. 
Plan op de tijdsblokken dat je “Me-time” hebt 
gereserveerd, niets in. Dit is tijd voor jou en jou 
alleen. 

Het is dus ook van belang dat je hier 
gedisciplineerd mee omgaat. Ook ik was ooit geen 

masterplanner, maar oefening baart kunst. En nu 
is het deels mijn werk… Ik was ooit ook geneigd om 
te plannen over mijn planning heen. Om toch 
sociaal te kunnen zijn. Om toch lekker impulsief te 
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kunnen doen. Maar poeh, wat heeft dat een onrust 
veroorzaakt. 

Dankzij de planning kan ik mijn tijd beter indelen 
en kan ik ook beter structuur aanbrengen in mijn  

dag. Al is nog steeds geen dag hetzelfde, maar 
daarom maken we een weekplanning. 

Een weekplanning is dan ook goed als je in een 
druk gezinsleven hebt. Als de planning voor 
iedereen duidelijk is, dus jouw planning en ook die 

van de rest, dan weet je wat je die week aan elkaar 
hebt. Wanneer je elkaar ziet. Wanneer wie waar 
naartoe is. 

Op de volgende pagina heb ik een voorbeeld van 
een planner toegevoegd. Wil je de printbare versie? 
Dan mag je het mij altijd vragen! 

Kijk daarvoor achter in het boek bij “Dankwoord 

Zo ben ik dankbaar dat ik eindelijk dit e-book heb 

mogen en kunnen schrijven. En dat ik mijn kennis 

met jou heb mogen delen.  

Op het moment van schrijven heb ik geen idee wat dit 
e-book jou, noch mijzelf, gaat brengen. Maar ik hoop 

dat het je blijdschap geeft, net als dat ik zo blij ben 

dat ik het delen kon.  

Ik hoop dat de tips in het boek je helpen om voor 

jezelf op te komen en om jezelf weer voorop te zetten.  

Soms duurt het wel even. De lessen die in je leven 
komen zijn er niet altijd om meteen de waarde 
erachter te begrijpen. Soms moeten we nu eenmaal 

het geduld hebben en meevaren in de les des levens.  
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Leer te accepteren, leer loslaten, leer nee te zeggen 
wanneer nodig, leer voor jezelf op te komen, leer te 

vragen, leer van jezelf te houden. Leer! En geniet!  

Bedankt beste lezer.  

Laura Roozendaal 
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Tips en verwijzingen”.
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5.3. • Betrek het hele gezin: jong én 
oud (indien van toepassing) 

Een weekplanning is dan ook goed als je een druk 
gezinsleven hebt. Als de planning voor iedereen 
duidelijk is, dus jouw planning en ook die van de 
rest, dan weet je wat je die week aan elkaar hebt. 
Wanneer je elkaar ziet. Wanneer wie waar naartoe 
is. 

Behalve dat je zelf structuur aan moet brengen in 
je dag, week en maand, geldt dit dus ook voor je 
gezin. Betrek elkaar dus ook. 

Als het huishouden klem loopt voor jou, kijk dan 
wat een ander gezinslid hieraan kan bijdragen. 
Zelfs kinderen kunnen op verschillende leeftijden al 
meedraaien.  

Achter in dit hoofdstuk staat een overzicht met de 
klusjes waarin kinderen kunnen bijdragen op een 
bepaalde leeftijd.  

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we de kinderen 
alles laten doen. I know, het is heel verleidelijk, maar 

laten we het op een goed verdeelde samenwerking 
houden. 

 

Om een beeld te schetsen zoals het nu bij ons 

gaat: 

Voor het gemak heb ik hun bouwjaar erbij gezet. Ze 

zullen immers niet altijd 13, 11 en 2 blijven. 

Zoon (‘06) en dochter (‘09): helpen mee met koken, 
stofzuigen etage naar keuze en maken hun eigen 

kamer schoon. Ze passen af en toe op hun broertje, 
doen boodschappen, draaien af en toe een wasje, 
ruimen de vaatwasser in- en uit. Zoon laat de hond ’s 
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avonds uit en geeft de hond eten. Dochter laat de 

hond ’s ochtends uit en geeft haar eten. 

Zoon (‘18): ruimt zijn bordje op na het eten, pakt zijn 
kleine bezem als papa of mama gaat stofzuigen, veegt 
iets droog als hij iets heeft om laten vallen, ruimt zijn 

speelgoed op en helpt zelfs mee met de vaatwasser 
uitruimen. Hier moet je mij op mijn woord geloven: dit 

verplichten wij hem niet, dit doet hij zelf. Wereldkind 

Mijn conclusie: structuur slaat haaks aan op 

discipline. En discipline maakt ook weer deel uit van 
jouw balans. Als jij jouw vaste tijden zoveel mogelijk 
handhaaft, zul je eerder die orde en rust behalen, 

waardoor je eerder balans zult komen. 



 

 

•••  
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•6• 
Wie is "Ikke"? 

 
Om dichterbij jezelf te komen is het allereerst 
belangrijk om te weten met wie je iedere dag te maken 

hebt. Wie ben "Jij"? Wie ben "Ik"? Want jij bent de 
hoofdpersoon, de hoofdrolspeler, de kapitein, de 

belangrijkste persoon in jouw verhaal.  
 
Vertel mij: 

• Hoe vaak voelt het aan alsof je geleefd wordt? 

• Hoe vaak ben je meer bezig met een ander, dan 
met jezelf? 

• Hoe vaak zeg jij het magische "Nee" woord, in 

plaats van altijd maar "Ja"?  

 
We starten dit 

hoofdstuk daarom 
met een interview. 
En dat interview leg 

je af met de 
belangrijkste 
persoon in jouw 

leven: jijzelf, ofwel: 
jouw 'ikke'. 

 
Ik kan je adviseren 
deze opdracht 

serieus mee te doen, 
door mee te 

schrijven om jezelf beter te leren kennen. Door je 

antwoorden op te schrijven, bouw je een naslagwerk 
op, dat je eventueel voor een later moment kunt 
gebruiken om erop terug te kijken. Leer jezelf kennen 

door jezelf te bevragen en diep na te denken wat jouw 
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diepste antwoord is. Schrijf dus niet zomaar iets op, 
maar check bij jezelf: 
 

6.1 • Wie ben jij en wie ben dus ik?   

1. Wat is jouw naam? (Jouw volledige naam, 

inclusief doopnamen, meisjesnaam, 
achternaam, etc.) 

2. Wanneer ben je geboren en waar? 

3. Wat zijn jouw uiterlijke kenmerken (huids- en 
haarkleur, kleurogen, haarlengte, sproeten, 
etc.) 

4. Wat zijn jouw 3 sterkste eigenschappen? 
5. Wat zijn jouw 3 mindere eigenschappen? * 
6. Wat wilde je vroeger worden? 

7. Wie was je grote voorbeeld vroeger? 
8. Wat is jouw grootste droom? 

9. Wat houd je tegen? 
10. Wat is jouw grootste nachtmerrie? 
11. Waar komt dit vandaan? 

12. Waar heb je het meest moeite mee? 
13. Wat wil jij graag? 
14. Wat heb jij daarvoor nodig? 

15. Als je nu kon kiezen om naar een andere plek 
te gaan, waar zou dat zijn (neem het ruim: 
land, werelddeel, plaats) 

16. Waar word jij blij van? 
17. Waar word jij verdrietig van? 
18. Waar ben je het meest trots op? 

19. Voor wie of wat zou jij bereid zijn te sterven? 

20. Ben je spontaan of plan je liever? 

Door deze vragen3 te beantwoorden ben je al een 
stukje dichterbij jezelf. Het zal je opgevallen zijn dat 

 
3 Wil je jezelf meer vragen stellen? Kijk eens op: 
https://www.mynd.nu/checklist-ik-99-heerlijke-vragen-
aan-jezelf/ 
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er een aantal vragen tussen zitten die elkaars 
tegenhanger zijn. Deze tegenhangers staan namelijk 
voor de twee kanten die je als persoon hebt. Oké, 

sommige mensen hebben meerdere kanten, maar 
concentreer je in eerste instantie op deze twee: 
Deze twee zorgen namelijk voor de balans.  

 
Bij één van de vragen staat een 

‘*’. Deze vraag krijgt iets meer 
aandacht.  
 

Wat zijn jouw 3 mindere 
eigenschappen?  
Heel goed als je deze vraag 

hebt kunnen beantwoorden. 
Ook deze antwoorden brengen 

je namelijk dichter bij de kern. Maar het is niet 

vreemd als je geen (volledig) antwoord hierop wist te 
schrijven.  
Veel mensen kennen hun mindere eigenschappen 

namelijk niet. We concentreren ons namelijk meer op 
wat er goed gaat en waar we trots op zijn, dan dat 
waar we minder trots op zijn, of minder goed in zijn. 

Het is namelijk makkelijker om te vieren wat je goed 
doet, dan na te denken over wat je minder goed doet.  

 
Toch is trots is ook niet altijd vanzelfsprekend. Soms 
weten we diep van binnen wel waar onze trots ligt, 

waar we goed in zijn of wat onze kracht is. Maar jezelf 
een schouderklopje geven, dat zit er niet in. Hier gaan 
we in een ander hoofdstuk verder op in.  

 
Toch is het goed om deze vraag aan je zelfreflectie toe 
te voegen.  

De kwaliteiten in ons leven zijn goed om te kennen, 
maar de valkuilen, daar kunnen we heel mooi aan 
werken.  
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Wat ik aan je wil vragen is om nog eens na te gaan 
wat mogelijk mindere eigenschappen kunnen zijn. 
Houd het simpel.  

Bijvoorbeeld: 'Ik heb een ochtendhumeur', of: 'Ik kan 
geïrriteerd raken als iets mij niet lukt', of: 'Ik kan niet 
goed lezen'. Als je deze vraag hebt beantwoord, ga je 

erop doorvragen: 

1. Waar komt het vandaan?  
2. Wat heeft het voor een effect op jezelf? 

3. Is het aan te passen? 

Een eigenschap waar je in eerste instantie niet trots 
op bent, kun je namelijk ook anders benaderen. Je 

moet echter eerst ontdekken of deze eigenschap je 
ergens in belemmert. 
 

Bovendien moet je soms accepteren dat een minder 
goede eigenschap ook een deel is van jou. Wanneer je 
dat kunt accepteren, zal het vervolgens minder 

oncomfortabel aanvoelen. 
Als je steeds tegen diezelfde steen aanschopt, dan 
zullen je tenen daar uiteindelijk last van krijgen. 

Als je nu de steen oppakt, met je meeneemt en het 
een mooi plekje geeft, dan zal het anders gaan 
aanvoelen. 

6.3 • We gaan nog een opdracht doen: 
 

Pak je kleurpotloden- of stiften maar tevoorschijn, 
want we gaan creatief doen! 
Voer deze drie stappen uit op de manier zoals jij 

denkt dat het hoort. Er is geen goed of fout, 
concentreer je enkel op datgene wat wordt gevraagd: 

1. Pak 3 kleuren die jij mooi vindt; 
2. Teken met die 3 kleuren 3 vormen die op dit 

moment in jou opkomen; 

3. Pak 1 kleur om die 3 vormen in te kleuren. 
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Klaar? 
 

Nice job! Het zal er ongetwijfeld creatief uitzien      

Als je deze stappen hebt uitgevoerd, kan ik je alvast 
feliciteren: Gefeliciteerd, je hebt onbewust beroep 
gedaan op jouw innerlijke bewustzijn.  

 
Wat heb je namelijk gedaan? Je hebt: 

1. Bewust gekozen uit 3 kleuren die jij mooi 
vindt. Ook al zaten jouw mooiste kleuren er 
niet bij, toch heb je gekozen voor die kleuren 

die voor je lagen. 
2. Je hebt onbewust 3 vormen getekend. Of het 

nu dezelfde vierkantjes, driehoekjes of hele 

piramides zijn, je hebt een kleur gebruikt om 
die vorm die vanuit je onderbewustzijn te 

boven kwam te tekenen 
3. Je hebt bewust 1 kleur gekozen om de vormen 

in te kleuren. Misschien was je je hier niet 

bewust van, maar toch heb je niet voor de 
andere 2 kleuren gekozen, je hebt er maar 1 
gebruikt. Misschien om dat die kleur net wat 

mooier was, misschien omdat die kleur het 
dichtste bij lag, misschien kleurde die kleur 
wel het lekkerst in. Dit was de onbewust 

bewust keuze. 

Kernboodschap: het gaat er niet om WELKE 

VRAAG je stelt, het gaat erom AAN WIE je 
de vraag stelt.  

 

Zo heb je jouw innerlijke "ikke" geraadpleegd zonder 
dat je het helemaal door had. Deze vragen kun je dus 

ook stellen in andere situaties. 
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Leercirkel van Maslow 
Het is een tikkeltje te vergelijken met de leercirkel van 
Maslow. Van onbewust onbekwaam, naar uiteindelijk 

onbewust bekwaam.  
Je begint met iets waar je geen kennis of weet van 
hebt, je onderzoekt wat het is, gaat de verdiepingsslag 

in en leert ervan en erover, zodat je vervolgens 
voldoende kennis hebt opgedaan om het een volgende 

keer uit jezelf automatisch (goed) te doen. 
 

 
•••  

Afbeelding 2 - Leercirkel van Maslow 
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•7• 
Ruis in je leven 

Als er onrust is in je leven dan kan dat heel storend 

werken op je balans. Het activeert de (onbewuste) 
stress in je lijf en dat kan er nog meer narigheid 

overheen gooien. Probeer daarom zoveel mogelijk 

onrust in je leven te vermijden. 

Makkelijker gezegd dan gedaan (been there, done 
that) en toch is het belangrijk dat je relativeert, dus 
onderzoek het waar de eventuele onrust vandaan 

komt. 

In dit hoofdstuk kijken we naar één van de oorzaken 

van onrust: ruis. 
Ruis is een storing tussen twee op meerdere 
personen, waarbij een miscommunicatie is ontstaan. 

Of waardoor een woordenwisseling is ontstaan. Het 
kan ertoe leiden dat je op een vervelende manier 
contact met iemand hebt gehad, wat weer leidt naar 

die onrust in je lijf. 

Het is dus belangrijk om zo goed mogelijk om te gaan 

met deze ruis. 

Hoe ga je om met ruis in je relatie of omgeving?  

7.1 • Communiceer!  

De manier van communiceren is vaak de oorzaak van 
ruis, wat weer onrust veroorzaakt en wat dus 

uiteindelijk leidt tot disbalans in je lijf en leven. Soms 
wordt er al helemaal niet gecommuniceerd. En dat is 

zo'n zonde.  

Lees hier de definitie van 'communicatie', volgens 

Ensie. 

Communicatie is een proces van informatie-

uitwisseling. Bij communicatie is er altijd sprake 
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van een zender, een boodschap met informatie en 

een ontvanger.4 

Het komt helaas te vaak voor dat er een ruis ontstaat 
bij de zender of ontvanger. De boodschap of intentie 

van het verhaal blijft dan (onbedoeld) uit.  

Als er een miscommunicatie is ontstaan en je ervaart 
daar onrust van, dan is het goed om te relativeren wat 

er zich heeft voorgedaan. Ga bij jezelf na wat er 
misging, waar het misging, of jij er iets aan kon 

veranderen en wat je in het vervolg anders zou 
kunnen doen om het te voorkomen.  
 

Waarom zet ik jou hier voorop en ga ik het niet na bij 
de ander? 
Stel je eens voor hoe de ander zou reageren als je na 

je miscommunicatie ook nog even komt vertellen wat 
diegene in het vervolg beter anders kan doen. Nee, 
doe dat maar niet. Houd het dit keer bij jezelf, los het 

voor jezelf op en bonus als je daar de ander op die 

manier ook mee kunt helpen. 

Hoe kun je het beste relativeren? 

Stel jezelf de juiste vragen en schrijf ze op. 

Bijvoorbeeld: 

• Wat ging er mis? 

• Waar ging het mis? 

• Wat is mijn gevoel hierbij? 

• Wat zou het met de ander kunnen 
doen/hebben gedaan? 

• Wat had ik anders kunnen doen of zeggen? 

• Is het de moeite waard om mij hier druk over 

te maken? 

Als er van jouw kant geen kwaad in zat en het een 
misverstand of miscommunicatie bleek, dan kan het 

 
4 Bron: www.Ensie.nl - Museum voor communicatie 
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geen kwaad om dit te delen met diegene, dus 
bespreek het. Schat deze situatie wel goed in. 
Sommige gesprekspartners hebben er simpelweg geen 

behoefte aan om op iets terug te komen wat al 
gebeurd is. Of missen de hele intentie om iets wat niet 

juiste is verlopen, nog recht te krijgen. 

Mijn tip: ga op jouw gevoel af. Wat voelt goed om te 

doen en wat is het waard voor jou? 

Een persoonlijke noot: zelf kan ik niet goed tegen 

onrecht, dit behoort tot één van mijn allergieën. Zodra 
iemand iets constateert vanuit mijn optiek wat niet 
klopt met de realiteit, dan kan ik daar letterlijk ziek 

van worden. Ik kan iets zo verkeerd opvatten, dat ik 
niet bij de juiste woorden kom en precies het 
tegenovergestelde zeg, van wat ik eigenlijk wil zeggen. 

Mijn les: zeg niets, laat het op je inwerken en benader 

die persoon later weer als alle emotie is gezakt.  

Maak afspraken met elkaar om ruis een volgende keer 
te voorkomen of om daar sneller op te acteren. 
Onderzoek voor jezelf waar de pijn ligt. Durf eerlijk te 

zijn, over hoe je iets ervaart of beleeft.  

Overweeg het juiste communicatiemiddel: bericht, 

whatsapp of mail is misschien niet altijd handig. Kijk 
elkaar in de ogen en hoor elkaars stem. Kies eerder 

voor telefonisch contact, videobellen en liever nog live: 

face to face. 

 

•••  
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•8• 
Wat is jouw droom?  

In het interview met jezelf in 

hoofdstuk 6 heb je als het goed 
is ingevuld wat jouw droom is. 

Een droom kan iets zijn wat je 
heel graag wenst, of wilt. 
Het kan iets realistisch zijn, of 

kansrijk. Hoe je het noemen 
wilt, het heeft de mogelijkheid 
om uit te komen. Een reis naar 

een bepaald werelddeel, het kopen van een mooie 
auto, of het behalen van een diploma.  
Het kan echter ook iets zijn wat nooit uit zal komen, 

iets fictiefs. Denk daarbij aan die goudpot vinden aan 
het eind van een regenboog. (Tot zover ik weet heeft 
nog nooit iemand die pot gevonden. Die r*tkabouters 

zijn ons altijd voor!) 
 
Je hoeft je droom niet op te geven als het 

onuitvoerbaar lijkt, maar geef er een eigen draai aan. 
Zo droomde mijn broer vroeger (en nog steeds) van 

Porsches. Die bewuste Porsche voor zichzelf heeft hij 
(nog) niet, daarentegen hangt er wel een kast met wel 
20 Porsches op schaalmodel in zijn trapgat.  

Hoe dan ook, dromen horen bij je leven. Hoe heerlijk 
is het om weg te dromen en je te begeven op een plek 
waar je heel graag wilt zijn, maar waar je op dat 

moment niet kunt zijn. Of hoe heerlijk is het om die 
ene persoon weer terug te zien in je droom, die je in 
het echte leven niet (zo snel) meer zult zien. Gebruik 

je fantasie en droom! 
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8.1 • Een opdracht: schrijf of beeld 
jouw droom uit 

Het is een gegeven dat als je jouw droom visualiseert 
het eerder zal uitkomen dan als je het ergens 
wegstopt. Och, ik heb al zo vaak geschreven dat ik 

naar de Fiji eilanden wil, het is helaas nog niet gelukt. 
Maar die droom die blijf ik visualiseren. Wie weet hoe 
dichtbij ik daar ooit zal komen. Bovendien is er vast 

nog ergens anders een soortgelijk wit strand, met 
palmbomen en houten hutjes, waar ik wellicht eerder 

naar toe zal gaan. 
Dit noem ik: “Durf JOUW Dromen Te Doen”. Soms is 
daar een andere invulling voor nodig, maar wees 

creatief.  
 
De opdracht die ik je mee wil geven is om na te 

denken over een droom die je hebt, wat op die exacte 
manier niet zo snel zal gaan uitkomen. Iets wat 
minder kansrijk is, misschien onmogelijk in die 

exacte zin.  
Schrijf of teken vervolgens scenario's uit hoe je die 
droom in andere opstelling kunt laten uitkomen. 

Zoals mijn broer zijn Porsche kreeg en ik ooit mijn 
witte strand met palmbomen (ergens in Turkije ofzo). 

 
Droom je bijvoorbeeld van een dierbare die niet meer 
in dit leven is, dan is het moeilijk om diegene nog 

eens te zien of spreken. Wat je in dat geval kunt doen, 
is een brief schrijven en richten aan die persoon. Een 
fotofilm maken, als je in het bezit bent van foto's van 

die persoon. Er zijn tal van apps waar je een 
fantastisch levendig filmpje kunt maken om je 
dierbare toch iets dichter bij je te zien. Of maak een 

tekening of schilderij en beeld die persoon uit. 
Wat er met je gebeurd is namelijk dat als je jouw 
droom, wat het ook is, visualiseert, je het ook een 

plek zult geven. Doordat je het een plek geeft, draag je 
het én op een ontspannen manier met je mee én er is 
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een kans dat je alsnog dichter bij je droom zult 
komen, zelfs al zal het nooit werkelijkheid worden. 
 

Mijn droom: 
Vroeger kon ik niet vertellen wat ik later wilde 
worden. Het leek alsof alle kinderen om mij heen het 

al wisten, behalve ik. Ik vond zoveel tegelijk leuk, ik 
kon gewoonweg geen keuze maken. Waar ik wel van 

droomde, was om succesvol te worden in het 
begeleiden, helpen van mensen en om ooit voor mijzelf 
te kunnen werken. Deze droom bleef mij bij, maar ik 

deed er niets mee. Ik dacht er weleens aan, maar niet 
met het idee om het werkelijkheid te maken.  
Totdat ik in 2018 vond dat het genoeg was: ik moest 

mijn dromen gaan doen. 
Al jaren was ik mensen aan het helpen die het nodig 
hadden. Van adviezen over hun privé situatie, tot aan 

informatie over hoe ze hun voedingspatroon konden 
aanpassen tot een verbeterde leefstijl. Ik probeerde te 
helpen waar nodig.  

Twee jaar geleden was voor mij het keerpunt: ik ging 
DOEN! Ik startte de webwinkel, RoozFidgets. 
Voornamelijk informatief en met friemelgoedjes. Ik 

adviseerde mijn kleinschalige netwerk over welke 
friemelspeelgoedjes, ze waarbij konden gebruiken en 

dit werd al snel gewaardeerd. Het groeide uit tot meer 
vraag naar informatie en meer vraag naar artikelen. 
Het ging opeens zo snel dat ik moeite had om de 

webshop zo goed mogelijk in te richten. Ik had er 
namelijk geen rekening mee gehouden dat er zoveel 
animo voor zou zijn, dus ik moest als een gek nog 

toegankelijker worden voor een breder publiek.  
Over 'dromen-durven-doen' gesproken: er kwamen 
voordat ik startte met RoozFidgets al van die leuke 

beren op de weg. Je weet wel die beren die op weg 
gaan staan en jou willen belemmeren bij wat je gaat 
doen.  

• Zal het wel gaan lopen? 

• Willen mensen dit wel? 
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• Ben ik niet te duur? 

• Wat nou als het zonde van mijn tijd is? 

Maar ook: "Wat nou als het harder gaat lopen dan ik 
verwacht?" 

Maar ik ging DOEN. Ik zette die webshop op en ik 
keek hoe het zou lopen, niet wetende dus dat het op 
dat moment wat harder zou gaan dan verwacht. 

 
Vervolgens kwam ik op het punt dat ik mijzelf dus 
toegankelijker moest maken voor een breder publiek. 

Daar kwamen die beren weer! 

• Wat nou als mijn oude klanten dat niet 

waarderen en niet meer terugkomen? 

• Wat nou als ik hiermee de andere kant op ga 
en mensen ineens toch niet meer waarderen 
wat ik aanbied? 

• Wat nou als... 

Weg daarmee! Gewoon DOEN! Ik ben mijn hartspad 
én gevoel gaan volgen. Het voelde op dat moment goed 

om mijn de webwinkel uit te bouwen en her in te 
richten met niet alleen het educatieve speelgoed en 
friemelgoed, maar ook met gezonde voeding, 

etherische oliën én essentiële supplementen. 
Ja, er zijn inderdaad klanten weggegaan. Het werd te 
veel aanbod voor hen. En de focus lag misschien naar 

hun gevoel meer op datgene waarvoor zij mij in eerste 
instantie niet in het vizier hadden gekregen.  
Ja, er zijn daarentegen nieuwe mensen en klanten 

teruggekomen die het als prettig ervaren om zoveel 
informatie vanuit één plek te ontvangen. 

 
Het kan dus alle kanten op, wat je ook doet. Welke 
droom je ook wilt laten uitkomen. Houd rekening met 

de beren die op jouw weg komen, maar zoals ik van 
een bekende als advies kreeg: "Knuffel jouw beren en 
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ga ervoor". Volg je hart, volg je gevoel en zie waar je 
belandt. 
 

Wees echter wel realistisch. Pak iets niet direct te 
groots op.  
Als jij ontzettend droomt van een carrière als zanger, 

maar je mist toch echt dat gouden keeltje, dan is het 
misschien niet heel handig om gelijk hele cd's op te 

nemen vanuit huis. Kijk eerst of je wat zanglessen 
kunt volgen, of misschien is het schrijven van 

songteksten wel meer jouw ding. Just saying.  

 

•••  
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•9• 
Een druk gezin vs tijd voor 

elkaar – Verbinding 
 
In een gezin, maar ook als je alleen bent met je 

partner, kan het soms aanvoelen alsof je geleefd 
wordt. Er zijn te veel verplichtingen en misschien wel 
zoveel activiteiten waarmee rekening gehouden moet 

worden, dat het moeilijk is om elkaar ook echt even te 
zien en aandacht te schenken. 
Ondanks alle drukte is het belangrijk om aandacht te 

geven aan elkaar. Dit geldt evengoed voor drukke 
gezinnen als voor de stellen die samen in één huis 

wonen.  
Zelfs al loopt de planning algauw vol vanwege werk, 
school, hobby's en sportactiviteiten, ergens zul je 

ruimte moeten vinden om ook nog even samen te 
zijn.  
 

Hiernaast staan enkele voorbeelden, wat je zou 
kunnen doen als gezin om de verbondenheid met 
elkaar te versterken.  

 
Als je alleen met je partner bent, kun je hier 
natuurlijk evengoed gebruik van maken. Denk aan 

gesprekspunten, samen eten of zelfs samen koken. 
Terwijl jullie aan het koken zijn, kunnen jullie mooi 

een gesprek aankaarten. En lopen jullie vast? Maak 
dan gebruik van de: Wie – Wat – Waar en Wanneer 
vragen. 
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Al zijn: “Hoe was jouw dag vandaag?”, “Hoe was het 
op je werk?” “Wat was het toppunt van vandaag?”, 

ook al goede vragen om een gesprek te openen.  

 
Vermijd zoveel mogelijk de gesloten vragen. Dit zijn de 

vragen die makkelijk beantwoord kunnen worden met 
een ‘Ja’ of een ‘Nee’. Niet ideaal voor de dichtklappers 
en de gesloten karakters. 

 

•••  
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•10• 
Het magische NEE 

Zeg eerlijk, hoe vaak van de 10x is jouw antwoord op 

een vraag: ‘Ja’, terwijl je eigenlijk achteraf wist dat je 

‘Nee’ had moeten zeggen? 

Ben jij zo’n persoon die veel liever de ander een plezier 
doet, dan dat je op een bepaald moment jezelf 

vooropzet en een “nee” durft te geven? 

Wil je daarmee stoppen? En zeg nou niet meteen 

‘Nee’! 

 

Het is helemaal niet erg om ook eens “Nee” te 

antwoorden.  

- Nee, tegen extra werk; 

- Nee, tegen een avondje uit; 

- Nee, tegen een nieuwe opdracht; 

- Nee, tegen een vraag waar jij naderhand niet 

oké mee bent. 

Het is niet erg om eraan toe te geven als je ergens 

eigenlijk niet toe in staat bent. Sterker nog, het komt 
heel krachtig over als jij eerlijk durft te zijn. Tegen de 

ander, maar nog belangrijker tegen jezelf.  

Hoe meer jij een ander plezier doet, hoe meer de 

ander daar ook (onbewust) van zal profiteren. De 
ander doet dit (niet altijd) expres, want ergens is het 
een logisch verloop. Wanneer je je eigen grenzen niet 

weet aan te geven, kan dat ook onherkenbaar zijn 
voor een ander. Iemand anders zou het kunnen 
opvatten als dat jij heel behulpzaam bent, de ruimte 

wel hebt of iets graat doet. Terwijl dit in werkelijkheid 
misschien helemaal niet zo is. Maar een ander kan 
dat niet weten. Jij bent degene die hier verandering in 

kan brengen. 
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Ga nu niet overal rigoureus het “Nee” antwoord 

verkondigen. Dat hoeft ook weer niet.  

Zodra iemand jou een vraag stelt, wees dan eens 

kritisch: 

Misschien denk je dat je iets moet doen, aanvaarden 
of oppakken, omdat je het idee hebt dat het van je 
verwacht wordt. Waar ben jij in die verwachting? Is 

het iets wat je jezelf kunt permitteren? Waar je blij 
van wordt? Of juist iets waar je spijt van krijgt? Waar 

je wellicht last van krijgt?  
Als jouw onderbewustzijn al reageert op een vraag 
met rode vlekken in je nek en je hart dat overslaat, 

dan moet je weten dat het wellicht niet jouw taak is 
om op te pakken. Wanneer je vervolgens nog meer 
gespannen raakt, omdat je de ander niet wilt 

teleurstellen, dan is er werk aan de winkel. 

Weet je nog: zet jezelf voor op. Dit is jouw leven, jouw 

lijf en jouw keus. Maak de juiste afweging, door goed 

bij jezelf na te gaan wat de gevolgen zijn.  

Denk hier eens over na: N I V E A  

Het is lief, attent en een 

teken van empathie dat 
je denkt aan wat het met 
de ander zal doen als jij 

met een “Nee” reageert. 
Dat je de ander niet wilt 

teleurstellen, dat is 
logisch. Maar dacht de 
ander aan jou, wanneer 

hij of zij iets van of aan 

jou vroeg?  

Denk eerst aan jezelf: 

- Kan ik het uitvoeren 

- Past het in de tijd die ik heb 

- Word ik er blij van 
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Dat zijn al 3 vragen die jij aan jezelf kunt stellen. 

Wist je dat “Nee” ook eigenlijk heel sterk is en dat het 

bovendien in de realiteit vaak juist heel goed uitpakt? 

De ander weet namelijk precies aan de voorkant waar 

hij of zij aan toe is. Stel dat je iets oppakt, maar je 
wordt er zo ontzettend moe van, of je komt ontzettend 
in de knoei met tijd of je voert het uit met 

verschrikkelijk veel tegenzin… geloof me, daar wordt 

niemand gelukkig van. 

Wist je dat je door NEE te zeggen, eigenlijk al JA zegt, 
maar dan tegen jezelf? Je zegt JA tegen datgene diep 

in je waardoor je een serieuze afweging hebt moeten 
maken om jezelf te beschermen. Je kan het zelfs 
verwoorden als het geven van een JA, tegen misschien 

wel een beperking.  

Niets mis mee dus, maar juist heel krachtig, eerlijk en 

oprecht! 

 

•••  
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•11• 
Loop weg met jezelf, maar niet 

te hard 
 

Een hoofdstuk over zelfvertrouwen. Hoe kun je (weer) 
trots op jezelf zijn en jezelf schouderklopjes geven. 
Leer de kleine dingen in het leven waarderen. Ieder 

klein stukje groei of mijlpunt is reden om jezelf te 
belonen. Van een lief woordje, tot aan een fysieke 
beloning, zoals schoenen, een theatervoorstelling, een 

spel, etc.  

Tips om jouw zelfvertrouwen te vergroten: 

Tip 1: Ken je eigen kwaliteiten 
Bekijk eens waar jij goed in bent. Waar ligt jouw 

kracht? Noem iets waar jij heel goed in bent en waar 
een ander in jou een voorbeeld kan nemen. 

 

De één is ontzettend goed in luisteren en adviseren, 
de ander is goed in koken.  

 
Neem nu eens 5 minuten de tijd om te achterhalen 
waar jouw kernwaarde ligt.  

 
Door je eigen kwaliteiten te kennen, klein of groot, 
ben je al één stapje dichterbij. Al ben je enorm goed in 

’s ochtends vrolijk opstaan. Er zijn zoveel mensen die 
hiervan kunnen leren (serieus, als je dit weet, neem 

even contact met mij op       ) 

 
Door jouw kwaliteit onder de loep te nemen, dus uit te 
vergroten, ervaar je hoe goed het voelt om ergens goed 

in te zijn.  
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Tip 2: Blijf bij jezelf en negeer de 
verwachtingen van anderen 

Persoonlijk heb ik er een gruwelijke hekel aan als 
mensen zich te veel 
bemoeien met anderen.  

Bijvoorbeeld ouders die 
vinden dat hun kind 2-
talig VWO moet gaan 

studeren om later in de 
politiek te gaan. Terwijl 

het kind eigenlijk graag 
voor de klas wil staan 
als juf of meester. 

Of een collega die vindt 
dat je ieder woord wat 

in een inhoudelijke vergadering gezegd wordt, moet 

worden begrepen. 
 
Nee, dit hoort niet bij jou. Wat bij jou hoort: is weten 

wie je bent, wat je kunt, wat je zou willen leren? Aan 
het ‘moeten’, daar heb je niets aan. Dat legt de druk 
te hoog, dat maakt dat het voelt alsof je steeds maar 

faalt en dat alles zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen 
een giga sprong naar beneden maakt.  

Blijf lekker bij jezelf, achterhaal waar jouw kwaliteit 
ligt of waar jij je in zou kunnen verdiepen, zodat je 
ermee kan stralen.  

 

Tip 3: Vraag een ander om van te leren 
en leer een ander 

Wanneer je ergens goed in bent kan het je helpen om 

een ander daar meer over te vertellen. Hierdoor groei 
je namelijk en groei is belangrijk voor je 
zelfvertrouwen. 
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Stel dat je uitblinkt in het maken van 3D tekenen van 
dieren, dan kan dat interessant zijn voor een ander. 
Of je het nu leert door middel van een training, een 

online Webinar of 1-op-1 aan iemand, hoe goed voelt 
het dat je iets kunt vertellen en uitleggen wat de 
ander nog niet zo goed weet? 

Door erover te vertellen word je nog enthousiaster 
waarschijnlijk. En door je enthousiasme groei je nog 

meer. 
Dus houd je niet alleen vast aan dat waar je goed in 
bent, maar zeker ook wat je leuk vindt om te doen en 

te delen. 
 
Daarnaast is het altijd goed om van een ander te 

leren. Je ben nooit te oud om te leren, want leren dat 
je zul je altijd doen. Zelfs als je het niet door hebt. 
Maar stel dat jij goed bent in tekenen en nog niet in 

3D tekenen, dan kan het wellicht interessant voor je 
zijn om je daarin te verdiepen. Je verbetert daarmee 
jouw blinkpunt en daar is niets mis mee.  

Blijf de ander vragen om uitleg, of om het voor te 
doen. Daar is ook echt niets mis mee. Als dit je helpt 
om nog beter te worden in wat je al kunt, dan zal je 

dat helpen om nog zelfverzekerder te worden. 

 

Tip 4: Vermijd negatieve woorden over 
jezelf – leer omdenken 

Niet zo aardig zijn tegen jezelf, ken je dat? Hoe 
strenger je bent voor jezelf hoe kleiner je misschien 

wel wordt. Zal het dan veel nut hebben als je 
onaardige dingen tegen jezelf blijft vertellen? 

- Ik kan dit niet 

- Dat zal mij nooit lukken 

- Doe ik het alweer fout 

- Dat was echt stom van mij 
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Dit zijn die nare dingen die wij onszelf veel te 
gemakkelijk vertellen.  

 

Kunnen we onszelf niet belonen met wat we wel 

kunnen?  

- De aanhouder wint 

- Ik heb het toch nog een keer geprobeerd 
- Gelukkig zie ik waar de fout ligt 

- Het was niet slim van mij, maar ik weet waar 

ik de volgende keer op moet letten. 

Het hoofdstuk hierna zoom ik nog iets verder in op dit 

onderwerp. 

Tip 5: Maak een taak af dat al lang op 
je lijstje stond 

Het voelt niet goed als je al een tijd iets hebt liggen 
wat maar niet afkomt. Waarschijnlijk verzin je zelfs 

steeds weer een smoes om het nog langer te laten 
liggen. Of je zoekt een reden waarom je het alsnog 
niet zou hoeven doen.  

Voelt dit fijn? 
 
Ik vermoed van niet. Waarom zou je ergens zo erg 

tegenaan blijven hikken? Is dit misschien een ‘Had ik 
maar nee gezegd’- moment? Zie hoofdstuk 9. 
 

Probeer niet zoveel van jezelf te vragen. Hak een taak 
in stukjes, zodat je alsnog iedere dag of op bepaalde 

momenten, jezelf kunt belonen met een mijlpaal. Hoe 
meer mijlpalen je haalt, hoe harder je zult gaan. Het 
werkt in ieder geval motiverender dat als je te veel van 

jezelf vraagt, ergens maar geen zin in hebt of voor 
maakt en van uitstel uiteindelijk afstel komt. 
 

Gun jezelf tijd en rust. En probeer de juiste 
inschatting in je planning te maken. Schakel 
eventueel hulp in wanneer je tot de ontdekking komt 
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dat je het alsnog niet alleen redt. Want waarom zou je 
jezelf zo kwellen. 
 

 
Of, net als bij kleine kinderen, beloon jezelf letterlijk 
met een stickervel of een aftelkalender. Iedere keer als 

je een stuk dichterbij bent mag je een 10 minuten een 
spel spelen. Of na vijf minitaakjes van de hoofdtaak af 

te hebben gewerkt, mag je een overheerlijke 
proteïnereep. 
 

Probeer maar eens: 

• Hak een taak in stukjes 

• Beloon jezelf voor iedere keer dat je een 
stuk afhebt 

• Vier een feestje op jouw manier wanneer 

de taak af is 

Houd het leuk voor jezelf en blijf aardig voor jezelf. 

Wees in ieder geval niet te streng voor jezelf. Soms is 
de weg ergens naartoe, belangrijker dan te snel de 

eindstreep te behalen. 

“DAAG JEZELF UIT IN 
KANSEN, MAAR KWEL 

JEZELF NIET MET TE HOGE 

VERWACHTINGEN!” 
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•12• 
Mislukken vs Leren 

Het gevoel van mislukken. Van falen. Soms ontkom je 

er niet aan. Het is een heel vervelend gevoel. Naar 
zelfs. Want als je je al niet zo groot voelt, wat blijft er 

dan van je over als het gevoel van mislukken je nog 

kleiner maakt? 

Is het de onzekerheid? Mogen we het mislukken 

noemen? Of si het een verkeerde gedachte? 

Kunnen we het gevoel van mislukken ook anders 

benaderen? 

“Failing to plan, is planning to fail”, deze uitspraak 
komt altijd dichterbij wanneer iets niet gaat zoals ik 
van tevoren bedacht had. Ik ben er een ster in om 

heel onaardig over mijzelf te denken wanneer iets niet 
gaat zoals ik het van tevoren had bedacht. Ik moet 
ervoor waken dat als ik iets leuks heb bedacht, ik het 

niet meteen uitgevoerd hoef te hebben. Soms moet je 
na het bedenken van iets, eerst doordenken en het de 
tijd geven om te kunnen vormen. Want als we dat niet 

doen, dan falen we in het plan, omdat we het niet 
goed gepland hebben in eerste instantie. Herken je 

dit? 

En herken je misschien ook het gevoel erbij dat het 

meteen zo zwaar voelt, omdat iets niet in één keer 

gelukt is? 

Waarom straffen we ons met die gedachten? Niet 
iedere lezer zal dit herkennen, maar alsnog zullen het 
er een hoop zijn. Soms zijn we te hard voor onszelf, 

terwijl we achteraf helemaal niet realistisch zijn 
geweest aan de voorkant. We hebben ons niet 
voldoende tijd gegund, we hebben onvoldoende 

rekening gehouden met tussenkomende factoren, we 

het plan van tevoren niet in volledigheid uitgedacht.  
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En wat dan nog? Zelfs al zou alles perfect zijn 
uitgestippeld, uitgedacht en als er overal rekening 
mee gehouden was, dan nog kan iets heel anders 

lopen. Is dit erg? Heeft dit consequenties? Loop je er 
schade mee op of iemand anders? Bedenk goed wat 
de gevolgen zijn van iets en weeg deze af met de ernst. 

Kan het echt zo’n kwaad? 

In mijn leven zijn er zoveel dingen anders gelopen dan 

ik van tevoren bedacht had. Ik kan er serieus een 
boek over schrijven. Ik heb het mezelf zo vaak zo 

keihard kwalijk genomen, soms zelfs tot depressie 
aan toe. Als ik iets heel graag wil (behalen), dan kan 
ik zo ontzettend veel druk op mezelf leggen. Als of een 

stemmetje (of meerdere stemmen) mij aan het drillen 
is, waardoor ik niet meer helder kan nadenken. De 

druk is te hoog! 

Nadenken komt dan later pas. En, relativeren noemen 

we dat, dat moet je kunnen.  

Hoe vaak willen we ergens liever niet meer over 
nadenken? Willen we iets zo graag wegstoppen en er 

liever niet meer bij stilstaan? En hoe vaak komt dit 

als een boemerang dan toch weer bij je terug?  

Dit is namelijk de les die we moeten leren. Misschien 
niet om te begrijpen wat er is gebeurd, maar wel om 

te leren hoe we er in het vervolg mee om kunnen 
gaan. Verwerken is een proces. En een proces moet je 

de tijd geven om te leren hanteren. 

Als we teruggaan naar het straffen van onszelf, door 
ons met gedachten te voeden dat we mislukken en 

falen, is dat dan eerlijk? 

Kunnen we ons iets kwalijk nemen waar we nog van 

moeten leren? We kunnen nu eenmaal niet alles vanaf 
het begin weten. Vrijwel iedereen heeft moeten leren 
veterstrikken, leren lopen, fietsen of schrijven. Dit zijn 

leersels vanuit onze basis. Eigenlijk kun je alles wat 

nieuw is, onderschrijven als een leersel. 
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Maar, als je dan iets meerdere keren (naar jouw 

gevoel) hebt laten mislukken, ben je dan toch een 

mislukkeling? Nee! Nee, echt niet! (Althans, vaak niet) 

Realiseer je dat je een stap hebt overgeslagen. Er is 
niet nagedacht over datgene wat niet is gegaan zoals 
je wilde, zoals je wenste. Ga bij jezelf dus na en wees 

eerlijk, heb je er überhaupt wel over nagedacht? Heb 
je de moeite genomen om te relativeren?  

Want wanneer dit niet het geval is, dan kun je je 
afvragen of je er dan wel van wilt leren. Of kun je het 

accepteren zoals het is gegaan? 

Soms moet je een manier vinden om te kunnen leven 
met datgene wat niet gaat zoals je wilt. Je kunt blijven 

vallen en opstaan, maar op een gegeven moment is 
het tijd voor die balans. Leer om in evenwicht te 
blijven, zodat je niet steeds weer hoeft te vallen. 

Zoals Aaliyah ooit zong: “Dust yourself off and try 
again”. Kijk terug, zie wat anders kan en probeer het 
nog eens. Wees niet onaardig tegen jezelf, gun jezelf 

geduld en de kracht om het een volgende keer beter te 

doen.  

 

•••  
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•13• 
Hoe voeding bijdraagt aan 

balans 
Al in eerdere hoofdstukken is genoemd dat voeding 
een belangrijk bedragen heeft aan het behalen van 

balans. Door jezelf van goede voeding te voorzien, 
voed je ook de cellen die sneller stress ervaren, die 
meer aandacht nodig hebben en die gevoeliger zijn om 

zich anders te gedragen (verlaagde weerstand). Dus 
door de juiste voeding tot je te nemen, help je niet 
alleen je lichaam gezonder en fitter te maken, je helpt 

jezelf er ook mee om in balans te komen. 

Verderop in het dit hoofdstuk staat een afbeelding 
van de 6 pijlers van gezonde voeding. Deze pijlers 
kunnen je helpen je lichaam meer in balans te 

krijgen.  

Soms is het veel om rekening mee te houden. Althans, 

zo heb ik het ooit ervaren. Al die ‘regels’, al dat 
lekkere eten waar ik zo’n drang naar heb, maar wat 
eigenlijk ‘niet mag’, al dat eten wat we zouden 

‘moeten’ eten. Oei, bij mij gaat dat regelmatig fout… 

13.1 • Herbalife 
Toen ik in 2007 in aanraking kwam met de producten 
van Herbalife, werd het voor mij al wat makkelijker 
om mijn lichaam en geest in balans te krijgen. 

Gewoon door een simpele maaltijdshake te kiezen in 
plaats van mijn 8 boterhammen volledig belegd in de 

ochtend! 

Prima oplossing en lekker ook. 

Kort en bondig de feitjes van Herbalife5 op een rij: 

 
5 Meer informatie vind je op: rooz-health.goherbalife.com 
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• Opgericht in 1980 in de USA 

• Sinds 1993 in Nederland 

• Staat voor de Healthy Active Lifestyle 

• Maar liefst 10-tallen miljoenen klanten 
wereldwijd 

• Gevestigd in meer dan 90 landen wereldwijd 

13.2 • Veganistisch eetpatroon 
Maar in 2019 ben ik op aanraden van een 
orthomoleculair arts ook veganistisch(er) gaan eten. 

Het blijft voor mij lastig om echt te moeten laten staan 
wat ik niet mag. Alsof die voedingsproducten juist 
naar mij schreeuwen: “Neem mij, eet mij!!” Toch ben 

ik wel degelijk anders gaan eten, namelijk: 

• Meer groene groenten 

• Veel champignons/paddenstoelen 

• Meer peulvruchten 

• Geen tot heel minimaal vlees 

Want wat zit hier nu in of juist niet in, wat mijn leven 

drastisch veranderde? 

Vooraf wil ik duidelijk meegeven dat ik geen 
professionele voedingskundige ben. Ik heb aardig wat 
kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 
voeding in relatie tot gezondheid, maar met de 
volgende informatie ben ik verrijkt met dank aan mijn 
orthomoleculair arts en diverse online 
Webinars/trainingen. 

13.3 • Groene groenten 
Er zijn wereldwijd vele soorten groenten. In Nederland 

beperken we ons echter meestal tot deze bekende 

(blad) groenten: 

• Sla 

• Spinazie 

• Boerenkool 

• Andijvie 
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• Spruiten 

• Broccoli 

• Rucola 

De oogst bepaald echter wat er verkrijgbaar is, 

bovendien moet je ook maar weten waar je andere 

soorten groenten halen kunt. 

Groene groenten zijn gezonder dan andere kleuren 
groenten om verschillende redenen. Ze bevatten veel 
antioxidanten, vezels, vitaminen en mineralen. De 

vitaminen in deze groenten zijn voornamelijk, de 

vitaminen:  

• C en E (versterking van het immuunsysteem) 

• K (gaat bloedstolling tegen en versterkt de 
aanmaak van de botten 

• Foliumzuur (aanmaken witte & rode 
bloedcellen, nodig voor de groei en goede 

werking van het lichaam) 

• IJzer (aanmaak rode bloedcellen) 

• Magnesium (nodig voor de 
energiestofwisseling, overdracht zenuwprikkels 

en de spierfunctie) 

• Kalium (bloeddrukverlagend) 

• Calcium (opbouw & onderhoud van het skelet) 

• Verschillende aminozuren (bouwstenen voor 
eiwitten: voor o.a. de aanmaak van nieuwe 

cellen, spijsvertering, wondgenezing en herstel 
en opbouwen en onderhouden van de 

spiermassa)  

Daarnaast bevatten groene groenten chlorofyl. 
Chlorofyl is het bladgroen dat een plan of alg zijn 

groene kleur geeft. Hoe groener de groenten en hoe 
donkerder, hoe beter. Chlorofyl speelt een belangrijke 
rol bij het opschonen van de toxische stoffen in het 

maagdarmstelsel. Dit is van groot belang aangezien 
een groot deel van gezondheidsklachten, ontstaan 

vanuit een trage maag-darmwerking. 
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Daarnaast kan chlorofyl goed bijdragen bij de 

ondersteuning van de hormonen.  

Mocht je hier meer over willen weten, kun je 
gemakkelijk de zoekopdracht “Chlorofyl” intoetsen op 
Google. Als er ergens veel over geschreven is, is het 

over deze belangrijke stof in voeding.  

13.4 • De waarde van gezonde 
voeding 

Door de uitputting van de grond, 

bodemverontreiniging en allerlei middelen om 
vervelende insecten weg te houden, de oogst sneller te 

doen rijpen en het langer vers te houden, kunnen we 

helaas niet alles meer uit voeding halen.  

Het wordt daarom geadviseerd om zoveel mogelijk 
verse groenten te eten, het liefst BIO. Je moet er dan 
wel weer opletten waar de BIO-producten zijn geoogst. 

Komen de groenten van een boerderij naast een 
gewone boer, dan is de kans wat groter dat er alsnog 
een deel bestrijdingsmiddelen op het land van de BIO-

boer is terecht gekomen. Of een BIO-boer die zich 
nabij een groot, druk stadscentrum bevindt, daar kan 
de oogst alsnog meer lijden onder de 

bodemverontreiniging6. 

Het is misschien te veel om bij stil te staan en als je 

echt op onderzoek uitgaat waar je de beste BIO-
producten kunt halen, dan word je er wellicht 

moedeloos van. Daarom heb ik op een rijtje gezet 
waar je op kunt letten om alsnog zo gezond mogelijk 

groenten te eten: 

• Kook de groenten niet te lang – eet het liefst 
zelfs half rauw 

• Koop de groenten niet voorgesneden – bereid 
het in originele staat. De vitamine C gaat 

 
6 Bron: gezondheidsnet.nl 
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sneller verloren wanneer je voorgesneden 
groenten koopt 

• Koop de groenten liever ook niet in een 
verpakking, om het behoud van de vitaminen 

te garanderen 

• Al is het lekker, probeer het gebruik van 
groentesausjes te vermijden, mits uit eigen 

ingrediënten samengesteld. 

13.5 • Paddenstoelen en champignons 
Paddenstoelen en champignons behoren tot sterke 

immuun boosters7, doordat ze de gunstige bacteriën 
in onze darmen voeden.  

Niet iedereen is hiervan op de hoogte, maar 80% van 
onze weerstand bevindt zich in de darmen. Het is dus 
van essentieel belang dat onze darmen zo schoon 

mogelijk blijven, voor de opname van vitaminen en 
mineralen8 om de toxische stoffen in het maag- en 

darmstelsel af te voeren.  

Ze bevatten veel vitaminen B2 en B3. Samen met het 
mineraal koper kan het energiepeil omhoog gebracht 

worden en ze dragen bij aan de instandhouding van 

het zenuwstelsel. 

De vitamine D in paddenstoelen geven ons een beter 
humeur. Dus ben je niet zo’n ochtendpersoon? Gun je 
zelf wat zonlicht. Zonlicht maakt vitamine D aan in de 

huid en speelt een rol bij de instandhouding van de 
weerstand. Ook heeft het een goede werking op de 

spieren. 

De Shittake paddenstoel bevat een grote hoeveelheid 

selenium, voor een betere bescherming van ons lijf. 
Dit heeft overigens een positieve invloed op de 

gezondheid van de blaas. 

 
7 Bron: 24kitchen.nl 
8 Bron: vitamine-info.nl 
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Alles soorten paddenstoelen kunnen bijdragen aan de 
gezondheid van het hart door de vezels die de 

cholesterolwaarden verbeteren.  

In portobello’s zitten een grote hoeveelheid kalium. 
Dit mineraal speelt ook een belangrijke rol in de 

gezondheid van het hart.  

Dit zijn slechts een paar redenen waarom je je 

voedingspatroon creatief kunt verrijken met 
champignons en paddenstoelen. Het kan overigens 

een goede vervanger zijn van vlees.  

Mijn voorkeur gaat bijvoorbeeld uit naar de 

kastanjechampignons. Ze zijn laag in calorieën en 
hoog in vitaminen en mineralen die je weerstand 

kunnen verhogen.  

13.6 • Bonen & peulvruchten 
Er zijn verschillende soorten peulvruchten. Dit zijn de 

zaden vanuit de peulen van de vlinderbloemplant. 

Voorbeelden hiervan zijn; 

• Linzen 

• Lupinen 

• Erwten 

• Bonen 

• Sojabonen 

• Pinda’s 

Bonen & peulvruchten zijn een bron van eiwitten. 

Ook bevatten ze verschillende mineralen: kalium, ijzer 
en magnesium. Qua vitaminen zijn bonen & 

peulvruchten rijk aan foliumzuur.  

Let wel op: de eiwitten in bonen en peulvruchten 

worden niet altijd goed verteerd. Ook bevatten ze 
antistoffen wat bij overmatige nuttiging ervan kan 
leiden tot vermoeidheid en gewichtstoename.  

Houdt bonen en peulvruchten dus voornamelijk als 
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kleurrijke bijgerecht op je bord, maar niet als 

hoofdgerecht.  

13.7 • Waarom je vlees beter kunt laten 
staan 

Het was voor mij niet makkelijk om de keuze te 
maken om vlees niet meer aan mijn maaltijd toe te 
voegen. Hier thuis zit ik tussen de carnivoren in. Het 

zijn echte vleeseters, voornamelijk mijn man en 
schoonfamilie kunnen er wat van met hun barbecue 

rituelen.  
Maar op dwingend advies van mijn orthomoleculaire 
arts ben ik vlees toch (zoveel mogelijk) gaan 

vermijden. En dat om de volgende redenen: 

Er zitten verschillende nuttige voedingsstoffen in 

vlees, zoals: eiwitten, B- vitaminen en ijzer. Toch kan 
een teveel aan vlees (voornamelijk bewerkt en rood), 
leiden tot het risico op verhoging van beroertes, 

darmkanker, diabetes type2, longkanker en verhoging 
van ontstekingswaarden bij reumatische 

aandoeningen. 

Vlees bevat vaak veel verzadigd vet en zout, waardoor 
het beter kan zijn om vlees te vervangen in 

peulvruchten, noten, champignons of ei. 

In de aflevering van ‘Dokters van morgen’ op 

zorgnu.avotros.nl is in een onderzoek geconstateerd 
dat het arachidonzuur, in zuivel en vlees voorkomt, 

wat ontstekingen bij reuma kan bevorderen. Voor mij 
dus nog een reden om vlees liever te vervangen door 

iets anders.  

Let wel op: vervang vlees dan ook echt. De eiwitten, B- 
vitaminen en ijzer zijn namelijk van essentieel belang 

om binnen te krijgen voor de opbouw van de spieren, 
de ontwikkeling van de hersenen en het versterken 
van de weerstand. Gelukkig bevat één zoekopdracht 
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op Google een heleboel informatie en tips over hoe je 

vlees het beste kunt vervangen met iets anders. 

Boekentip 
Vorig jaar struikelde ik in een boekwinkel bijna over 
dit boek, maar wat een geluk. Hier staan namelijk 

behalve heel lekkere recepten, ook heel veel bruikbare 
tips in.  
Bijvoorbeeld tips over hoe je suiker, vlees en 

koemelkeiwitten kunt vervangen in baksels en toetjes. 

Ik kan hem van harte aanbevelen!  

Titel: Veganistisch koken 
Auteurs: Celine Steen & Joni Marie Newman 
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•14• 
Onzekerheid ombuigen in 

zelfverzekerdheid 
Onzekerheid is een veelvoorkomend vervelend iets. Je 
zult het niet geloven misschien, maar ook ben nog 

steeds wel onzeker. In veel gevallen laat mijn houding 
iets anders zien, maar van binnen kan ik nog steeds 
heel ‘klein zijn’. Velen van jullie zullen het volgende 

herkennen: 

• Niet alles durven zeggen 

• Je mening niet durven geven 

• Je smaak voor kleding niet durven dragen 

• Liever niet alleen naar een feestje of onbekend 
terrein gaan 

• Niet zeker ervan zijn hoe je eruitzien 

• Twijfelen of je iets wel goed doet 

• Twijfelen of je wel aardig gevonden wordt 

• Iets nieuws niet durven uitproberen 

Waarom doen we dit ons aan? Dit zijn eigenlijk weer 
die verkeerde dingen die we onszelf beter niet kunnen 

vertellen of waar we beter niet naar kunnen luisteren. 

Onzekerheid herken ik bij mijzelf. En een aantal jaren 

geleden werden we geconfronteerd met de 
uitgesproken onzekerheid van mijn dochter. Ze was 
toen pas 8 jaar oud. Haar bos met krullen en haar 

unieke haarkleur en overkomen, maakten haar erg 
onzeker. Na een uitbarsting voor haar kledingkast, 
waar ze in paniek niet meer wist wat ze aan moest 

trekken, sprak ze uit dat ze toch niet mooi was en dat 
het niet uitmaakte wat ze aan had, want niemand op 

school zou haar vertellen dat ze er mooi uitzag.  
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Mijn moederhart brak, helemaal door de confrontatie 
met mijzelf. Zo had ik zelf ook voor mijn kast gestaan 

vroeger. Weliswaar wat ouder, maar zo herkenbaar!  

Ik vertelde haar dat ze prachtig was, juist omdat haar 
uiterlijk andere kenmerken had dan de andere 

meiden van haar klas. Haar mooie krullen en 
haarkleur, was iets om trots op te zijn. Ik was er 
jaloers op, omdat die genen mij had overgeslagen en 

ik altijd al krullen had willen hebben.  

Ze was mooi en ze is mooi. Maar ondanks de 
complimenten die wij haar dagelijks gaven, liet ze zich 
beïnvloeden door het gedrag van buitenaf. Andere 

meiden kregen kennelijk complimenten over hoe ze 
eruitzagen en Evana hoorde dit nooit van een juf of 

klasgenoot.  

Dit voorbeeld noem ik hier, om aan te geven hoe jong 
onzekerheid al kan inbreken en hoezeer het wordt 

beïnvloed door (indirect) gedrag van buitenaf.  
Mijn eigen moeder zei diezelfde woorden als ik tegen 
mijn dochter: “Je bent mooi zoals je bent. Je straalt 

van binnenuit en durft jezelf te zijn. Als anderen niet 
tegen je zeggen dat je er leuk uitziet, hoeft dat niet te 
betekenen dat ze dat niet vinden. Soms is juist de 

ander te onzeker om die boodschap aan je door te 
geven. Wees jezelf en shine zoals jij bent. Lieverd, wat 

ben je toch een prachtig mooi verschijnsel.” 
Oké, misschien niet in die exacte woorden, maar 

neem van mij aan, ze komen aardig overeen! 

Hiermee ingeleid wil ik verder over hoe complimenten 
iemand kunnen laten stralen. Ga maar na, wat het 

doet het met jou, als iemand jou een compliment 
geeft, omdat je haar leuk zit, de kleur van je veters 

cool zijn of dat je je werk zo goed hebt gedaan? 
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14.1 • Complimenten vangen 
Heb je dat weleens geprobeerd? Het klinkt heel raar, 
maar eigenlijk is het niet meer dan normaal. We zijn 

allemaal onzekere wezens. Zelfs als iemand dat totaal 
niet uitstraalt, zit er altijd wel ergens een vleugje van 
onzekerheid. 

Complimenten vangen, hoe doe je dat? 

Door bijvoorbeeld een gesprek op een bepaalde 

manier te voeren, kun je de complimenten zelf 
uitlokken. 

"Toen ik dat had gedaan, kreeg ik toch wel een trots 
gevoel", misschien meen je er totaal niets van, omdat 
je erg onzeker bent over datgene. Maar als je een 

goede luisteraar tegenover je hebt én iemand met 
empathie, dan hoor je vanzelf terug: "Daar mag je 
zeker trots op zijn", of "Dat heb je zeker goed gedaan". 

Veel onzekere personen onder ons hebben het niet in 

de gaten als ze gecomplimenteerd worden. Je kunt 
wel 100x gezegd hebben dat ze goed bezig zijn, dat ze 
mooie ogen hebben, dat de omgeving kleurrijk 

veranderd als ze in een bepaalde ruimte 
binnenkomen, etc. 

Deze personen horen zelfs de complimenten niet als 
ze er bewust om vragen! Ken je dat? 

Om je ervan bewust te maken dat complimenten van 
positieve waarde kunnen zijn, gaan we een opdracht 

doen. We gaan het wel anders doen. We gaan 
namelijk de complimenten niet uitlokken, althans niet 
rechtstreeks.  

14.2 • Opdracht – Complimenten 
geven 

Hieronder staan enkele complimenten die je vandaag 
tot en met het weekend aan 3 willekeurige personen 

mag geven. Je zult merken dat door het geven van 
complimenten er een kans bestaat om ook een 
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compliment terug te krijgen. Maar ontvang je geen 
compliment, no worries! Je hebt namelijk iemand 
anders doen opbloeien door hem of haar te 

complimenteren en dat is toch ook mooi! En dat is 
dan gelijk jouw (onuitgesproken compliment! - dus 
steek hem in je zak) 

 
Voorbeelden van complimenten: 

• Jouw ogen stralen 

• Als iemand hulp nodig heeft, ben jij er als 
eerste 

• Wat zit je haar leuk  

• Mooie blouse heb je aan 

• Je bent mooi van binnen en van buiten 

• Je bent de bom 

14.3 • FOMO 
Ken je dat gevoel dat je steeds de mooiste, 
belangrijkste of leukste momenten mist, doordat je 

kiest voor iets voor jezelf?  

Een rustig avondje op de bank, een ontspannen 
wandeling door het park, terwijl er vrienden van je 
zijn die alles uit het leven halen door op reis te gaan 

of de gaafste feesten te bezoeken. 

 

The Fear Of Missing Out (FOMO)9, zo wordt dit 
gevoel genoemd. 

Wist je dat FOMO voornamelijk wordt veroorzaakt 

door Social Media? 
Je wordt steeds getriggerd door die uitbundige foto's, 

gezellige filmpjes en zelfs reacties van anderen, 
waardoor de twijfel bij jezelf steeds groter wordt.  
Je wordt met de minuut onzekerder, voelt je 

misschien saai worden en je kunt wel janken. "Zij 

 
9 Bron: micwatching.nl 
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leven wel en ik kies ervoor om op de bank te blijven 
zitten." 

En dat is hem nou juist! JIJ kiest ervoor om lekker op 
de bank te zitten, een NETFLIX-film of serie aan te 

zetten en op jou manier je rust te pakken! Het is het 
niet waard om steeds maar weer te bedenken dat je 

misschien beter ergens anders kunt zijn, geniet er van 
waar je nu bent en van de rust dat het je kennelijk 
brengt. 

 

FOMO komt voornamelijk voor onder de jongeren. 

Maar reality check: ook de generatie ouder dan 25 
heeft hier zeker wel last van. We laten ons, sommigen 

van ons althans, te veel beïnvloeden door wat er op 
Social Media langskomt. 

 

Check hier of je FOMO herkent: 

1. Je checkt meerdere malen per uur je telefoon 

op nieuwe Social Media berichten, reacties, 
etc. Er kan een frustratie ontstaan als je bij 
het verversen van bijvoorbeeld de 

Facebookpagina, geen nieuwe items ziet staan 

2. Je wilt van alles op de hoogte zijn door blogs, 
Webinars en nieuwsberichten, zodat je kunt 
meepraten. Je wilt wat terug kunnen zeggen of 

iets kunnen vertellen als je bij het bushokje 
staat op de bus te wachten of als je onderweg 

naar school klasgenoten tegenkomt. Het gevoel 
om met een mond vol tanden te staan en 
nergens over te kunnen praten, dat is FOMO. 

Het er niet van kunnen slapen omdat je te veel 
moeite doet jezelf van alles informatie te 
voorzien, jep, dat is ook FOMO 

3. Wanneer je zoveel bezig bent met het checken 

van alle nieuwtjes, je best doet om zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn op Social Media en 
ondertussen gestrest raakt omdat je voor jouw 
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gevoel zoveel moet ondernemen, maar het niet 
kunt bijbenen: FOMO! 

Dit zijn enkele voorbeelden dat FOMO misschien niet 
onbekend is voor je. 

 

Welke tips kan ik je hiervoor geven: 

• Wordt en wees je ervan bewust 

• Zet je geluiden uit, zodat je niet wordt afgeleid 
door de prikkels van de geluidjes en de drang 
om gelijk te kijken welke melding je krijgt 

• Plan verschillende Offline momenten op de 
dag. Zet je telefoon uit of in vliegtuigstand. Het 

is niet erg als je een melding 2 uur later 
bekijkt waar je op hetzelfde moment toch niets 
mee kunt doen 

• Houd jezelf voor dat het niet erg is als je een 
feestje mis. Volgende keer beter! En... Wat is er 
mis om voor jezelf te kiezen? Je hoeft niet 
overal bij te zijn, je bent het niet verplicht. Jij 

bent hier voor jezelf en als rust op een bepaald 
moment meer voorrang in je keuze heeft, then 
SO BE IT! 

 

Dit zijn dus enkele elementen die onzekerheid kunnen 
uitlokken of veroorzaken. Wees je ervan bewust en 
kies er zelf voor of je je laat beïnvloeden en welke 

toegevoegde waarde het heeft. 

Ik kan je alleen maar aanbevelen om lekker jezelf te 
blijven en te doen waar jij je goed bij voelt. Door 
lekker dichtbij jezelf te blijven zul je namelijk ook 

uiteindelijk de juiste mensen aantrekken die er 
toedoen. Laat je niet onzeker maken door je omgeving. 
Natuurlijk is iedereen vrij om een mening te geven, 

maar blijf lekker ‘in gesprek met jezelf’ of het van 
waarde is, of dat het iets is om te parkeren. Bedank 
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de ander voor zijn/haar mening en ga weer door op de 
manier zoals voor jou comfortabel aanvoelt.  

Lees voor de zekerheid anders nog een keer  

hoofdstuk 2 terug: “•2• 

 Be Different, Be You!” 

 

•••  
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•15• 
Hoe leer je ontspannen? 

Ontspannen is niet voor iedereen weggelegd. Toch is 

ontspanning één van de belangrijkste ‘ingrediënten’ 

voor balans! 

Je kunt op verschillende manieren ontspanning 
implementeren in jouw leefstijl. Van een half uurtje 

luisteren naar rustgevende muziek, tot aan het 
mediteren op een strand.  

 

Het hoeft niet moeilijk te zijn, je moet alleen, 
wederom, anders proberen te denken. Bij ontspannen 

wordt vaak gelijk gedacht aan die meditaties, aan 
kuuroorden, saunaatje, etc. Maar het hoeft dus echt 
niet zo groot. Ook een simpele wandeling in de 

natuur, of in de wijk kan al ontspanning opwekken.  

Ook zijn er hulpmiddelen die je kunnen helpen om 

(acute) ontspanning terug te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan stressballen, Tangle Toys10, 

massageballen. Of iets groters, zoals: massagestoelen.  

Je kunt je zelf ook opgeven voor een Yogales. Dit kan 

uiteraard ook gewoon online. Kijk eens op YouTube 
en zoek naar ‘yogales’. Tal van online classes waar je 

gratis aan kunt meedoen.  

15.1 • Persoonlijke tips om te 
ontspannen 

Korte meditatiesessies 
Voor mij is ontspanning op verschillende manier te 

definiëren. Ik kan mij ontspannen door korte 
meditaties uit te voeren (langere sessies blijf ik wat 
ongeduldig voor). Soms helpt het alleen al om net 

 
10 Bron: rooz-health.nl 
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voordat ik ga slapen te luisteren naar rustgevende, 
spirituele muziek. Hiervoor gebruik ik simpele 
meditaties vanuit YouTube, maar ook op Spotify en 

Google zelf zijn een hoop gratis mediteersessies te 
vinden. Wil je het iets groter uitpakken dan is de 
Meditation Moments App van Michael Pilarczyk 

misschien ook wel interessant.  

Wandelen 

Afijn, naast die korte meditaties wandel ik graag. Het 
liefst in de natuur. Maar ook een blokje om ons ons 

huis kan al voor enig ontspanning zorgen. Door te 
luisteren naar de vogels, te kijken naar de bomen en 
de kleuren van de natuur dat ik tegenkom, kan ik mij 

al voor een kort moment in een andere dimensie 
bevinden. Klinkt vaag, I know, maar dankzij mijn rijke 
fantasie en de kunst om goed te visualiseren, kan mij 

dit echt helpen. Probeer het eens 

Dance, dance, dance! 

Een ander uiterste is te ontspannen, door mij juist in 
te spannen: dansen! Door muziek aan te zetten, het 
liefst ritmisch, en mijn heupen heen en weer te 

schudden met mijn handen in de lucht sierlijk 
bewegend op de maat van de muziek, maak ik en mijn 
gelukshormoon aan en ik kom geheel tot rust. Dit 

laatste is perfect te combineren in de drukte met het 
gezin. Ook de kinderen vinden het namelijk heerlijk 

om mee te dansen. We staan geregeld voor de tv ons 

uit te sloven op Just Dance via de Xbox.  

Schrijven, schrijven en nog eens schrijven 
Vanaf jongs af aan schrijf ik al van alles van mij af. 
Het begon ooit met een dagboekje dat ik op mijn 9e 

jaar van mijn moeder kreeg. Ik begon met schrijven 
hoe mijn dag op school was, dat de juf boos op mij 
was, omdat ik een boek vergeten was. En ik schreef 

wat er ’s avonds als avondeten op mijn bord lang. 
Algauw begon ik meer te schrijven over mijn gevoel en 
emotie. Gevoel wat ik met niemand durfde delen. 

Later voegde ik er fantasie aan toe en schreef ik 
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schriften vol met verhalen over niet mijn eigen 

ervaring, maar echt vanuit mijn diepste visualisatie. 

En zo schrijf ik nu dit e-book, evenals dat ik nog 
steeds wel mijn emotie uitschrijf, met de intentie dat 

ik daarna weer ontspannen verder kan.  

Etherische oliën als aromatische ondersteuner 
Mijn laatste persoonlijke aanbeveling zijn de 

etherische oliën. Altijd al was ik gek op lekkere 
geurtjes. Geurkaarsjes en wierook waren dan niet 

ongebruikelijk in mijn huis. 

In 2019 begon ik al te experimenteren met wat 

aromatische oliën die ook zouden kunnen bijdragen 
aan een gezonde leefstijl. Maar eind 2019 kwamen de 

oliën van Young Living in mijn leven.  

Etherische oliën11 zijn geconcentreerde 
planenextracten die verkregen worden door 

zorgvuldige stoomdistillatie, koudpersen of uit hars. 
Deze pure etherische oliën blijken veel krachtiger dan 

de planten waar deze uit voortkomen. 

De oliën helpen mij op de achtergrond in de 
verstuiver, of door gebruik via een roller op mijn huid 

of in een spray. Er zijn verschillende samenstellingen 
mogelijk om de rust weer terug te krijgen en je lekker 
te kunnen ontspannen. Als ik onderweg ben 

overigens, dat zorg ik dat in mijn auto een 
miniverstuiver zit (als een luchtverfrisser) en ik draag 

dan om mijn nek meestal een ketting waarmee ik de 
ontspannen olie altijd bij mij draag. Heb je behoefte 
aan meer informatie over de werking, inzet en 

mogelijkheden van de etherische oliën? Kijk dan 

achter in het boek, bij “Overige tips en verwijzingen”.  

  

 
11 Myyl.com/laurooz 
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Er zijn echt zoveel manieren om weer te kunnen 
ontspannen. Dit kun je ook wel ‘het terugbrengen van 
innerlijke rust’ noemen. Iedereen ervaart weleens een 

moment dat het echt even genoeg is. Of er nou een 
bewuste aanleiding voor is, of dat je te veel van je 
eigen lijf hebt gevraagd, soms is het tijd om echt even 

die stap terug te nemen. Dit kun je doen met 
bijvoorbeeld de tips die ik vanuit mijn eigen ervaring 

hanteer. Ook zijn er methodes zoals terugtellen van 
50 naar 0, of het alfabet achterstevoren opnoemen, of 
het opnoemen van alle hoofdsteden in Nederland. 

Waarom deze methodes kunnen werken? Het zet het 
gedeelte van je brein dat de stress ervaart langzaam 
op non-actief en gaat over naar het activeren van je 

denkcellen. Je verlegt als het ware je focus. 

Nog meer tips staan hieronder benoemd. Kijk wat bij 

je past, door het te proberen.  

15.2 • 8 Reminders voor innerlijke rust 
1. Denk positief en stop doemdenken 

Hoe meer je jezelf met negatieve gedachten voedt, hoe 

meer je het gaat geloven ook. Gun jezelf tenminste 2 
complimenten per dag (1. Yes, ik ben opgestaan en 2. 
Wat zit mijn haar vandaag leuk). Tip: Knuffel die 

(spreekwoordelijke) beren op de weg die je tegenkomt. 

Ze zijn er, maar je hoeft ze echt niet te ontwijken. 

2. Wees aardig voor jezelf 

Je hebt er weinig aan om steeds maar het gevoel aan 

te nemen dat je iets niet kunt of dat iets mislukt. 
Iedereen moet leren, ook jij. Beloon jezelf wanneer iets 
goed is gegaan, gedaan of af is gemaakt. Begin klein 

met die waardering, maar straf jezelf in ieder geval 

niet meer. Wees lief voor jezelf. 
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3. Wees dankbaar 

Al is het maar voor de kleinste dingen. Gun jezelf die 

dankbaarheid dat je bijvoorbeeld een lekker ontbijtje 
hebt klaargemaakt of dat je weer naar je werk mag. 

Kies een reden om dankbaar voor te zijn.  

Tip: Maak iedere eind van de dag een lijstje met jouw 

dankbaarheden: 

1) Bedankt voor de zon vandaag 

2) Bedankt dat ik een lekkere maaltijd klaar mocht 
maken 

3) Bedankt dat deze dag klaar is 

 

4. Perfect bestaat niet 

Want was is de definitie van perfect? Wat in jouw 
ogen perfect is, is voor een ander misschien helemaal 
niet zo. En omgekeerd werkt dat net zo. Zet een doel, 

ga ermee aan de slag, streef ernaar om het af te 
krijgen, werk het bij waar nodig en laat het daarna 

los. 

Niemand is perfect, jij niet, ik niet, wij niet. Goed is 

genoeg. 

5. Geloof in jezelf 

Deze is redelijk gelijk te trekken aan het vertrouwen 
hebben in jezelf. Wat er ook gebeurt, het komt vaak 

"wel goed". Zelfs als er zoiets onontkoombaar gebeurt 
waar je nooit meer van denkt te herstellen, dan vind 
je alsnog een weg om te blijven staan, om ermee om te 

gaan en om de kracht te vinden. Zelfs als het totaal 
niet zo aanvoelt, geloof in jezelf en in jouw eigen 
kracht. Want waarschijnlijk als je door de zware 

storm heen bent gekomen, kun je erop terugdenken 
en jezelf een compliment geven: hier ben ik doorheen 

gegaan. Wees bewust van jezelf. 

6. Leef in het hier en nu 
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“Vier zoals je vandaag bent, veroordeel niet wie je 
gisteren was en droom over wie je morgen kunt zijn." 
Bijna alle pijnpunten die we in ons leven creëren 

hebben ermee te maken dat we dingen terughalen uit 
het verleden of doemdenken naar de toekomst toe. Als 
je nu gewoon op deze dag de focus legt en ziet wat het 

je brengt, dan is de teleurstelling eind van de dag 
minder groot en word je misschien wel verrast met 

iets leuks wat je niet had verwacht. 

7. Groei en bloei 

Gun jezelf die ontwikkeling op welke manier ook. Leer 
jezelf kennen door blij te zijn met wat je hebt en door 

te ontwikkelen wat je nog niet hebt. Leer van iedere 
dag. Kijk soms heel even terug op een moment uit het 
verleden, waar je vandaag de dag van kunt leren. Zet 

een realistisch doel voor jezelf en wanneer je dit haalt, 
zul je ervan opbloeien. Je bent nooit te oud om te 
leren. Of je nu een complete cursus oppakt of je 

zelfkennis bijschaaft, blijf jezelf uitdagen 

8. Focus op jezelf 

Ooit ben jij in dit leven gekomen om jouw leven en 
jouw pad te bewandelen. Wat je achtergrond ook is en 

hoe je pad liep op het moment van je geboorte: dit is 
jouw leven. Niemand heeft daar iets over te zeggen 

(tenzij je echt een onacceptabel pad bewandelt 
waarmee je bijvoorbeeld andere levens schaadt, doe 
dat maar liever niet). Maar jij bent die hoofdrolspeler, 

de kapitein, de voorman en de directeur in jouw eigen 
leven. Laat anderen daar geen invloed op hebben en 
pak zelf de regie. Doe wat jij wilt, wat jij leuk vindt en 

waar jij gelukkig van wordt. Focus op jezelf wat jij 
nodig hebt en leg de focus niet te veel op de ander. 
Leer van een ander op het gebied waar jij het kunt 

gebruiken en gun een ander die les waar jij al in 

voorop loopt. 

 
Wat je ook doet, als je mensen graag helpt 
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bijvoorbeeld, stel je grens en signaleer tijdig wanneer 
jij weer die aandacht nodig hebt. Als het met jou niet 
goed gaat, dan kun je een ander immers ook niet 

meer helpen, toch? 

•••  
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•16• 
Dankbaarheid 

Een laatste belangrijk element om balans in je leven 

te creëren is dankbaarheid. Dankbaarheid voor de 
kleinste dingen kunnen al een grote bijdrage leveren 

aan evenwicht.  

Soms kan het zo enorm tegenzitten, er kan van alles 

fout gaan. Dit breekt ieder mens af. Hoe kun je dan 
alsnog dankbaar zijn voor de kleine dingen zul je 

denken? 

Eerlijk antwoord? Op zo’n duister moment zal het 

lastig gaan. En toch is het te beoefenen.  

16.1 • Opdracht – Wees dankbaar 
Pak een leeg schrift. Echt een schrift, geen papiertje. 

Het is een opdracht dat zich dagelijks zal herhalen. 

Schrijf iedere morgen 3 punten waarvoor je vandaag 

dankbaar wilt zijn.  

Schrijf iedere eind van de dag 3 punten waarvoor je 

vandaag dankbaar was. 

Houd het simpel. Denk niet te groot en begin zo nodig 

juist heel klein: 

1. Vandaag wil ik tenminste één keer een 

glimlach op mijn gezicht 
2. Vandaag wil ik 2 liter water drinken 

3. Vandaag wil ik 20 minuten wandelen 

En: 

1. Vandaag heeft de zon geschenen 
2. Vandaag heb ik gelachten met een collega 

3. Vandaag heb ik 30 minuten gewandeld. 
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Dit is jouw dankbaarheid. Iets kleins. Kijk 
bijvoorbeeld eens op de afbeelding op de volgende 
pagina. Daar staan wat voorbeelden opgesomd voor 

wat of wie je dankbaar kunt zijn. Gebruik dit om de 

kleine dingen in het leven te waarderen.  

Begin bij wijze van spreken heel klein bij: 

“Yes, ik ben weer opgestaan vandaag”, of: “Yes, ik heb 

en ontbijtje gehad vanochtend”, of: “Yes, ik kreeg mijn 

schoenen weer aan”.  

Hoe vreemd het ook klinkt, om de focus te leggen op 
de kleinste waardevolle dingen in je leven, vergroot je 

de positiviteit en verdrijf je de negativiteit. Negativiteit 
hoort niet onder de loep, daarmee behaal je nooit die 
balans. Vergroot de positiviteit maar uit en begin 

klein. 

 

•••  
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Dankwoord 
Zo ben ik dankbaar dat ik eindelijk dit e-book heb 
mogen en kunnen schrijven. En dat ik mijn kennis 

met jou heb mogen delen.  

Op het moment van schrijven heb ik geen idee wat dit 

e-book jou, noch mijzelf, gaat brengen. Maar ik hoop 
dat het je blijdschap geeft, net als dat ik zo blij ben 

dat ik het delen kon.  

Ik hoop dat de tips in het boek je helpen om voor 

jezelf op te komen en om jezelf weer voorop te zetten.  

Soms duurt het wel even. De lessen die in je leven 
komen zijn er niet altijd om meteen de waarde 

erachter te begrijpen. Soms moeten we nu eenmaal 

het geduld hebben en meevaren in de les des levens.  

Leer te accepteren, leer loslaten, leer nee te zeggen 
wanneer nodig, leer voor jezelf op te komen, leer te 

vragen, leer van jezelf te houden. Leer! En geniet!  

Bedankt beste lezer.  

Laura Roozendaal 
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Tips en verwijzingen 
Gezonde voeding in makkelijke vorm van 
Herbalife: 

rooz-health.goherbalife.com 

Etherische oliën van Young Living 

myyl.com/laurooz 

Essentiële supplementen van 4Life: 

De supplementen van 4Life hebben een grote 
positieve bijdrage geleverd aan het welzijn van ons 
gezin. Met name onze jongste en ikzelf hebben hier 

veel baat bij, door het versterken van onze weerstand. 
Het is, nar mijn ervaring, dé aanvulling voor ons 
geweest waar we voornamelijk dit jaar (2020) enorm 

behoefte aan hebben gehad. Het verhoogt de 
weerstand, verlaagd de stress, helpt de defecte cellen 

weer goed te functioneren, verhoogd de energie en 
heeft eraan bijgedragen dat ik ondanks mijn 

beperkingen eindelijk weer regelmatiger kon sporten. 

Dit komt doordat er in deze supplementen Transfer 
Factors zitten verwerkt. Transfer Factors zijn 

minuscule natuurlijke moleculen dien in het lichaam 
van alle zoogdieren en vogels voorkomen. Ze geven 
essentiële immuun informatie door aan onze cellen 

om defecte cellen op te kunnen sporen, te herstellen 
en terug te brengen naar de werking van de cel zoals 
het hoort. Dit wordt ook wel immuun intelligentie 

genoemd.  

Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag door 

naar de bijhorende website: 4life.com/laurooz 
Aangezien de informatie best ingewikkeld is, is het 

aan te raden een persoonlijke afspraak met mij in te 
plannen of om je via mij aan te melden voor een 

vrijblijvende Webinar hierover. 

  

https://rooz-health.goherbalife.com/
https://myyl.com/laurooz
https://4life.com/laurooz
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Printables 

De afbeeldingen die in dit e-book niet goed leesbaar 
zijn, mag je opvragen bij mij als je daar behoefte aan 
hebt. De planner bijvoorbeeld uit hoofdstuk 5, is 

opvraagbaar, zodat je hem kunt uitprinten. 

Dit kan via: info@rooz-health.nl 

  

mailto:info@rooz-health.nl
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