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Gek werd ik ervan, dat mag je best weten! 

Als hoogsensitief mens begreep ik maar al te goed dat ik 'iets' moest met mijn emoties. Ze 
wegstoppen of wegrationaliseren lukte vaak maar even. Maar wanneer de zak chips dan leeg was 
of mijn trots dat ‘mijn positieve gedachte me hadden geholpen met me niet meer rot te voelen' 
voorbij was, kwamen mijn angsten vaak met dezelfde heftigheid weer terug. Angst in nieuwe sociale 
situaties, angst wanneer mensen iets anders vertelden dan ze in werkelijkheid voelden, angst op 
de momenten dat ik het gevoel had ‘dat er iemand met me meekeek’, etc. 

In mijn zoektocht naar een structurele oplossing heb ik heel veel coaches bezocht en al hun 
methodes geprobeerd. Zelf waren ze vaak behoorlijk overtuigd van hun eigen zienswijze en vol 
enthousiasme deelden ze hun inzichten en oefeningen met me, die me zouden helpen om mijn 
heftige emoties kwijt te raken. Dus ik probeerde het echt. Dan ging ik een aantal weken mediteren, 
of lette ik beter op mijn gevoelens en probeerde ik alles toe te laten wat er in mij leefde. Of ik deed 
een cursus geweldloze communicatie, ging daar helemaal in op en zag het als dé oplossing voor 
mijn problemen. Vaak hielp het me wel even. Maar nooit langdurig, na verloop van tijd kwamen 
altijd weer die angst en onrust om de hoek kijken.  

Het duurde tot halverwege mijn dertigste voordat ik zag wat ik nog nooit gezien had. Er is niet één 
heilige graal. Voor emotiemanagement heb je niet één specifiek onderdeel nodig, maar je moet ze 
allemaal (op een bepaald niveau) beheersen! Ik begon te zien dat ik iedere keer weer door het ijs 
zakte wanneer er ook maar iets kleins tegenzat. Daar waar mijn gebruikte copingstrategie niet 
voldoende was (en waar het ijs dus te dun was), daar kreeg ik last. En als ik dan eenmaal in die 
negatieve cirkel terecht was gekomen dan nam het langzaamaan mijn hele systeem over. De twijfels 
over mijzelf en mijn angst voor heftige gevoelens namen weer toe, lastige situaties werden 
uitgesteld, mijn perfectionisme speelde op, ik ging piekeren, wist niet meer waar ik blij van werd, 
etc. etc.  

Om deze reden heb ik een gratis e-book geschreven waarin ik je meeneem in de 9 verschillende 
onderdelen van emotie-management. Al deze verschillende onderdelen heb ik stuk voor stuk in mijn 
zoektocht met mijn emoties mogen ontdekken, en ik ben erachter gekomen: ik heb ze echt allemaal 
nodig. Bij GaveMensen zijn deze 9 onderdelen uitgewerkt in de Toolbox voor Veerkracht: een 
complete set aan vaardigheden die je helpen om emotionele veerkracht te ontwikkelen.  

In dit e-book neem ik je mee in een mini-kijkje door de verschillende onderdelen van de bij 
GaveMensen sinds jaren gebruikte Toolbox om échte emotieveerkracht te ontwikkelen.  

Ik wens je heel veel plezier met het lezen! 
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De achtergrond van de toolbox 

De toolbox voor veerkracht is voornamelijk te danken aan het fantastische werk van McKay, Fanning 
& Zurita Ona1. Zij beschrijven in hun boek ‘Grip op je gevoel’ een universele methode gebaseerd op 
inzichten uit de cognitieve gedragstherapie en effectieve interventies uit dialectische gedragstherapie 
en acceptatie- en commitment therapie. Volgens hen kun je je emoties enkel de baas worden als je 
de oefeningen in je dagelijks leven in de praktijk brengt.  

Hoe ontstaan emotionele problemen? 

Emotionele problemen worden vaak toegeschreven aan stress, trauma, vroege jeugd, 
interpersoonlijke conflicten, hormonen of genen. Verrassend genoeg heeft onderzoek uitgewezen 
dat er een andere factor is die veel meer verantwoordelijk is voor emotionele stoornissen: ons 
copinggedrag. We leren namelijk allemaal met spanningen in ons leven om te gaan door middel 
van een heel repertoire aan strategieën om pijn te vermijden. Deze strategieën kunnen helpend 
zijn, maar sommige van deze copingstrategieën zijn op de lange termijn juist ontwrichtend.  Het 
vermijden van confrontaties geeft op de korte termijn bijvoorbeeld verlichting, maar wanneer je dat 
altijd doet wordt de drempel om confrontaties aan te gaan steeds groter en je wereld steeds kleiner.   

Het laten vallen van oude disfunctionele copingstrategieën is essentieel om een nieuwe relatie met 
je emoties te ontwikkelen. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om je eerst bewust te worden 
van welke strategieën jij eigenlijk (onbewust) inzet. Volgens de onderzoekers McKay, Fanning & 
Zurita Ona zijn er 7 van deze disfunctionele copingstrategieën die aan emotionele problemen ten 
grondslag liggen. Elk van deze strategieën heeft als doel om onmiddellijke verlichting van 
emotionele pijn te geven, maar maakt op de lange termijn de emoties en pijn alleen maar heviger. 
Vaak kies je niet bewust één van deze strategieën maar zijn het dingen die je doet zonder dat je 
er erg in hebt: ineens heb je er weer 15 minuten piekeren opzitten. Of heb je de halve avond zitten 
Facebooken in plaats van je opgeven voor een cursus omdat je die cursus eigenlijk heel spannend 
vind. We hebben allemaal onze eigen disfunctionele copingstrategieën. Welke gebruik jij?   

1. Negatief oordelen 

Bij deze strategie maak je gebruik van negatieve oordelen over jezelf en over anderen. Dit doe je 
vaak om je voor te bereiden op mislukkingen en slechte uitkomsten en om jezelf te forceren om 
een beter persoon te worden. De focus op het negatieve lijkt je te beschermen tegen pijnlijke 
verrassingen en je hoopt dat het je aanzet tot gedragsverandering (ik ben te dik ik mag niet meer 
snoepen). Maar uiteindelijk voel je je nog bozer, angstiger of depressiever, omdat je de meeste 
positieve ervaringen weg filtert, én met de focus op het negatieve grijp je op een gegeven moment 
toch weer naar die snoeppot. Eén kleine misstap en voor je het weet kun je de rest van de dag aan 
niets anders meer denken, waarbij je ondertussen de vreugde die je had kunnen voelen misloopt. 
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2. Rumineren 

Rumineren is het langdurig denken over (of herkauwen van) je gevoelens en problemen. Iedereen 
is wel eens somber of verdrietig, maar bij de meeste mensen gaat het op een gegeven moment ook 
weer voorbij. Wanneer je veel rumineert blijf je erin hangen en ga je steeds dieper in op de mogelijke 
oorzaken en gevolgen van deze gevoelens. Waarom voel ik me toch zo somber? Waarom ben ik 
zo alleen? Wat is er mis met mij? Vaak gebeurt het in de vorm van goed/fout-analyses. Hoewel je 
met rumineren een gebrekkig zelfbeeld of een gebrekkige wereld probeert te verbeteren, werkt het 
eigenlijk alleen maar averechts. Omdat de focus ligt op wat je dwarszit en wat er ‘mis met je is’ is 
de opbrengst alleen maar meer angst, boosheid, onrust en teleurstelling. 

3. Ervaringsvermijding 

Wanneer je deze strategie toepast probeer je pijnlijke emoties en gedachtes te vermijden. Zodra je 
iets ongemakkelijks voelt probeer je het te onderdrukken, weg te duwen of te verdoven. Bijvoorbeeld 
door afleiding te zoeken, andere mensen op te zoeken wanneer je je diep van binnen te ellendig 
voelt om met jezelf te zijn. Je probeert als het ware een deksel op de pan te plaatsen zodat de pijn 
en de onrust gedempt worden en niet gevoeld hoeven te worden. Dit werkt vaak averechts omdat 
het vermijden van pijnlijke gevoelens de gevoelens juist heviger maakt. Ze komen op een later 
moment minstens zo heftig weer terug.  

4. Verbergen van emoties 

Het doel van deze strategie is ervoor zorgen dat niemand je pijn ziet. Het komt voort uit de angst 
dat als anderen je emoties zien, ze misschien minachting voor je krijgen, of je als zwak, dom of 
gek zien. Dus het masker moet opblijven. De gevoelens die in je binnenste branden moeten 
verborgen blijven. De prijs voor deze disfunctionele strategie is dat je ware zelf onzichtbaar blijft, 
verloren gaat in je poging om er goed uit te zien. Je kunt niet laten zien wat je voelt en wat je nodig 
hebt dus je blijft hulpeloos, mogelijk onvervuld in je relaties of je voelt je slachtoffer van het feit dat 
niemand je werkelijk ziet.   

5. Volharden in dezelfde responsen 

Met deze strategie blijf je in vergelijkbare situaties steeds weer op dezelfde manier reageren, zelfs 
als het niet werkt. Dit kan gebeuren wanneer je bang bent om een andere respons te proberen of 
wanneer je innerlijke regels hebt die je verhinderen naar een andere oplossing te zoeken. Hoe dan 
ook, het resultaat is dat je inflexibel wordt en altijd op dezelfde oude manier met problemen omgaat. 
Je gaat niet meer onbevangen een situatie of een ontmoeting in omdat de manier waarop je ermee 
om gaat al vaststaat.  

6. Vijandigheid of agressiviteit 

Deze strategie helpt je om stress, angst, verlies, schuldgevoel, schaamte, verwarring, het gevoel dat 
je slecht of verkeerd bent, het gevoel overweldigd of overspoeld te worden, en een groot aantal 
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andere pijnlijke emoties, te verbergen. Woede is een groot deksel die heel veel pijn bedekt en buiten 
ons bewustzijn houdt. Deze oplossing is vaak effectief op de korte termijn. Je aandacht gaat naar je 
boosheid, een impuls die zich richt op de ander of op iets in je omgeving, dus je hoeft je niet met 
je eigen gevoelens van schaamte of onrust bezig te houden. Onderzoek heeft echter aangetoond 
dat hoe meer woede je gebruikt om met pijnlijke gevoelens om te gaan, des te woedender je wordt 
(Tavris, 1989). Vijandigheid brengt nog meer vijandigheid voort in een vicieuze cirkel die ons leven 
vergiftigt. En wat lost het uiteindelijk op? 

7. Korte termijn-focus 

Wanneer je te maken krijgt met emotionele pijn of onrust kan het fijn zijn om je te focussen op 
datgene wat je direct verlichting brengt. Je zegt ‘ja’ tegen nog een avond overwerken omdat je je 
baas niet wilt teleurstellen. De teleurstelling in de ogen van je kinderen maak je in het weekend wel 
weer goed. Een ander voorbeeld is het vermijden van een sociale gebeurtenis omdat het je angstig 
maakt. Niet meedoen aan die cursus omdat het spannend is. Op het moment dat je die keuze maakt 
lijken de argumenten van tijd en geld ineens heel belangrijk te zijn terwijl dat misschien niet is waar 
het om gaat. De kortetermijnoplossing van vermijding vermindert tijdelijk de angst. Echter, op de 
lange termijn maakt iedere keuze die je maakt om sociale gebeurtenissen te vermijden, de angst 
alleen maar sterker.   

Welke strategie gebruik jij? 

Het is zinvol om eens te onderzoeken welk van bovenstaande strategieën jij (onbewust) toepast. 
Waarschijnlijk zijn er een aantal waar jij een voorkeur voor hebt. Ben je bijvoorbeeld een piekeraar 
en sla je aan het rumineren als de druk toeneemt? Of probeer je iedereen tevreden te houden door 
maar ‘ja’ te zeggen terwijl je diep van binnen eigenlijk een signaal krijgt dat het antwoord ‘nee’ had 
mogen zijn?   

Bij deze zeven disfunctionele copingstrategieën hebben McKay, Fanning & Zurita Ona het huidige 
copingsgedrag gekoppeld aan oefeningen. Iedere copingstrategie vraagt namelijk weer om een eigen 
vaardigheid die je jezelf mag aanleren om het in de toekomst anders te voelen, denken en ervaren. 

In dit e-book introduceren we de toolbox voor veerkracht aan je waarin de negen vaardigheden 
een-voor-een kort met je worden doorgenomen. Aan iedere vaardigheid is een leuke oefening 
gekoppeld waar je direct mee aan de slag kunt!  
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1. Onbevangenheid 
In een maatschappij waarin het tonen van je emoties niet altijd geaccepteerd is leren we echter niet 
om deze emoties te voelen en te uiten. Wel leren we om ze te bedekken, te vermijden of te verbergen. 
Maar dat hoeft niet! In mijn zoektocht naar hoe ik om kon gaan met mijn eigen vaak heftige emoties 
ben ik erachter gekomen dat ze echt bij mij horen. Dat ik ze dus niet hoef te bedekken, vermijden 
of verbergen, maar dat ik ze mag verwelkomen, voelen er ervaren.  

Het gevolg van oordelen 

Onze (voor)oordelen weerhouden ons vaak van het werkelijk aandacht hebben voor het hier en nu. 
Dit kan een oordeel zijn over jezelf (ik ben te dik, te langzaam, te gevoelig) maar ook over iets of 
iemand in je omgeving (er is hier teveel lawaai, mijn moeder luistert nooit naar me, er zit teveel 
suiker in deze koekjes). We kunnen er enorm in blijven hangen en soms kan één enkel oordeel 
onze hele dag in beslag nemen. Deze soms obsessieve gedachtes prikkelen onze negatieve emoties. 
Kun jij je nog voor de geest halen wanneer een oordeel over jezelf of over iemand anders, je 
stemming beïnvloedde?  

Onbevangenheid 

Onbevangenheid is het vermogen om opmerkzaam in het leven te staan. Om als het ware ‘geen 
geheugen’ te hebben waardoor je iedere situatie, ieder contactmoment, iedere prikkeling van je 
zintuigen en je gevoelens, als nieuw kunt ervaren. Je begint elk moment met een schone lei, 
nieuwsgierig naar wat er gaat komen. 

Dit betekent niet dat je oude gedachtes moet vervangen voor nieuwe. Dat zou namelijk impliceren 
dat oude gedachtes onjuist waren (en door de geest daardoor wellicht nog harder vastgehouden 
gaan worden om ze te verdedigen). Ook betekent het niet dat je de gedachtes die opkomen tijdens 
een stressvolle gebeurtenis in twijfel moet trekken. Alle gedachten, oordelen en herinneringen die 
opkomen hebben namelijk wel een functie. Onze hersenen willen ons met negatieve gevoelens 
beschermen tegen mislukkingen. Ze geven soms alleen een ongebalanceerd beeld van de 
werkelijkheid. Ze reageren namelijk te sterk op kleine teleurstellingen of verlengen en vergroten 
negatieve uitingen. Hierdoor wordt het opgeef-signaal te snel verzonden. Op het moment dat je 
realiseert dat dergelijke disproportionele reacties programmeringsfouten zijn, kun je weer 
terugkomen bij je onbevangenheid, en de situatie als nieuw proberen te ervaren.  

Wanneer je situaties, ontmoetingen en uitdagingen onbevangen ingaat kijk je als het ware zonder 
verwachting én zonder oordeel over dat wat komt. Ongeremd door het ontbreken van vooroordelen, 
vrijmoedig, ongedwongen en zonder schroom. Weet dat je in iedere situatie kunt oefenen met 
onbevangenheid, ook wanneer je er halverwege achter komt dat je het eigenlijk vergeten was. Grijp 
het moment dat je dit beseft aan om de situatie om te draaien en je onbevangenheid in te zetten!  
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Enkele facetten van onbevangenheid zijn: 

– Het herkennen van je vooroordelen en verwachtingen; 
– Het erkennen van alles wat er op dat moment opkomt; 
– Naar het grotere geheel kijken, in plaats van focussen op één klein negatief onderdeel; 
– Het positieve zien in iets negatiefs; 
– Andere werkelijkheden onderzoeken; 
– De positieve intentie begrijpen; 
– Eerdere successen beschrijven; 
– Minder moeten, meer mogen. 

Oefening: omdenken 

De eerste stap in het oplossen van een probleem is bewustwording van wanneer het probleem 
optreedt. Wanneer je je oordelende manier van denken wilt veranderen dan moet je dus eerst 
herkennen wanneer je oordelend en kritisch bent. Dit zijn de oordelen over wat je in de krant leest 
of op televisie ziet, oordelen over jezelf, over andere mensen, enzovoort. 

In de afbeelding hieronder zie je 4 x 2 vlakken. De linker kolom vul je in met de manieren waarop 
jij het jezelf soms zo moeilijk maakt. Dit kan aan de hand van en quote, een omschrijving of een 
tekening. Je beschrijft bijvoorbeeld een vooroordeel of een verwachting die jij hebt waardoor je niet 
meer onbevangen een situatie ingaat. Rechts teken of beschrijf je vervolgens wat iemand die geen 
last heeft van schaamte, een fixed mindset of het impostor syndroom zou denken, doen of zeggen. 
Iemand die onbevangen het leven inkijkt. Je kunt ook bedenken wat jouw beste vriend(in) tegen je 
zou zeggen in de links beschreven situatie. Zou hij/zij je bemoedigen? 

Je maakt in het linker vakje een 
tekening (of een quote of 
omschrijving) van hoe het was. 
Bijvoorbeeld een streep en drie 
puntjes aan de ene kant voor de rij bij 
de kassa van de AH en één puntje aan 
de andere kant voor de 
kassajuffrouw. En een pijl die er 
helemaal omheen slingerde waarmee je laat zien dat je eerst hebt afgerekend want ‘de anderen 
laten wachten omdat jij iets vergeten bent’… dat doe je toch niet?! In de tweede tekening kun je dan 
aangeven hoe het ook had gekund, namelijk de rest even laten wachten als jij nog even heen en 
weer rent voor je pakje vla. Wanneer ga jij niet onbevangen een situatie in? Veel succes met de 
oefening! 
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P.S. Je voelt het pas wanneer je het ook écht doet. Bedenken wat je zou schrijven of tekenen maakt 
niet dat je er ook daadwerkelijk emotioneel door verandert. Het is echt een kwestie van doen en op 
papier zetten dus. Veel plezier! 

Oefening om met kinderen te doen: naar het grotere geheel kijken 

Een voorbeeld van een oefening die je met kinderen kunt doen om hen weer bewust te maken 
van het grote geheel, in plaats van te focussen op het ‘probleem’ is de oefening ‘Boomstam, tak 
en bladeren’, van Tamar Chansky: 2 

Wanneer er iets fout gaat hebben we de neiging te catastroferen (dat wil zeggen: we bedenken 
onoverkomelijke, verschrikkelijke gevolgen voor een oplosbare gebeurtenis), te generaliseren of we 
verzinnen iets anders waardoor die ene rotte appel de hele mand bederft. Hoe we dat doen, kan 
worden verduidelijkt met het spel "Boomstam, Tak en Bladeren'. 

Stel dat het kind overstuur is omdat een project op school niet zo goed ging als hij wilde en hij 
zegt: 'Ik ben waardeloos op school, het maakt me niet meer uit.' Laat het kind een boom tekenen. 
Laat hem de boom zien en vraag: 'Hoe erg is de boom beschadigd? Is het project een blad of de 
stam? Valt de boom om? Of is het project een blad, één van de vele kansen waarvan sommige wel 
slagen en andere niet, en is de boom nog altijd sterk?' Als het kind te zeer generaliseert, kun je de 
situatie op speelse wijze herlabelen: 'O jee, moet je echt de hele boom omhakken? Is het probleem 
een tak of de hele, arme boom? Je kunt de boodschap verduidelijken door het kind te vragen of het 
logisch is om te concluderen dat een voetballer uit het team moet na een slechte wedstrijd, of dat 
een onderwijzeres slecht is omdat ze een saaie les gaf.  

Natuurlijk hoeft het niet altijd een boom te zijn. Een kind kan ook een huis of stad tekenen. Iets dat 
groot is en uit meerdere gedeelten (kamers of wijken) bestaat. Vraag daarna of door dit voorval het 
huis onbewoonbaar is verklaard of de stad ontruimd moet worden. Hierdoor komt het ‘perspectief’ 
in beeld.  
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2. Loslaten 
Het leven speelt zich af in het heden. Dat weet jij, dat weet ik, maar toch verspillen we onze tijd o zo vaak 
door ons zorgen maken over de toekomst of te blijven malen over het verleden. Deze zorgen en dit gepieker 
is er niet zomaar. Ze helpen ons om na te denken over datgene wat ons bezighoudt. Maar  hoe vaak sta jij 
aan de verkeerde kant van de scheidslijn tussen zinloos gepieker en waardevolle reflectie? Tussen 
onafgebroken in hetzelfde tobberige kringetje blijven ronddraaien en het opdoen van een inzicht of oplossing 
om de gedachten daarna los te kunnen laten? 

"Gedachten lopen door onze geest als een waterval," schrijft Jon Kabat-Zinn, de biomedische wetenschapper 
die meditatie in de reguliere geneeskunde introduceerde. Om meer controle over onze gedachten en ons 
leven te voelen en om een gevoel van evenwicht te vinden, moeten we uit deze stroom stappen. Pauzeren, 
en zoals Kabat -Zinn het stelt ‘ons concentreren op gewoonweg zijn’. Wanneer je je bewust wordt van deze 
gedachtenstroom realiseer je je dat je gedachten hebt, en dat je die dus niet bent. Je wordt van tijd tot tijd een 
waarnemer van je gedachten, zonder ze te beoordelen. Je kunt je gedachten observeren, gewoon zoals ze 
zijn, zonder ze te willen veranderen of wegduwen. Wanneer je je automatische gedachten laat voor wat ze 
zijn doe je een stapje terug van de continue stroom aan innerlijke prikkels die je alle kanten opstuurt. Je laat 
de koppeling los van de voortdurende draaiende motor van je brein met jouw bewustzijn, zodat deze motor 
je niet langer naar depressie, angst, schaamte en andere moeilijke emoties voert. 

Het doel van deze techniek is niet om van onplezierige gedachten af te komen, maar om ze te gaan zien 
zoals ze werkelijk zijn: namelijk alleen maar woorden. En met die woorden hoef je geen strijd te voeren. Het 
doel van deze techniek is dat je de soms nutteloze denkprocessen kunt loslaten zodat je je aandacht kunt 
gebruiken om aanwezig te zijn, daar waar jij bent. Wanneer je dit begrijpt, en hier af en toe mee oefent, hoef 
je op een gegeven moment geen technieken meer te gebruiken om je gedachten te ontkoppelen van je zijn. 
Dit is dan al vanzelf gebeurd voordat je je ergens bewust van was.  

Het hoofddoel van de techniek is dus het loslaten van het hele denkproces. De onplezierige gedachten en 
gevoelens te accepteren, zonder je ermee te identificeren. Dit betekent niet dat ze weg moeten maar wel dat 
jij stopt je ermee te verbinden of met er tegen te vechten. Je hoeft er niet langer mee te zijn, dat is alles. Een 
strijd om van je gedachten en gevoelens af te komen is een strijd die nooit gewonnen kan worden en die 
enorm veel tijd en energie kost.  

Laten 

Laten betekent letterlijk: accepteren wat je wordt aangeboden. Het betekent niet dat je het opgeeft, een 
nederlaag toegeeft, dat je het tandenknarsend verdraagt, dat je je erbij neerlegt. Het betekent dat je je volledig 
openstelt voor de realiteit zoals die nu is: dat je onderkent hoe die eruitziet en ophoudt met ertegen te 
vechten. Het is prima om je leven te willen veranderen, maar dat kan pas als je het accepteert. Loslaten is 
als het touw laten liggen als je negatieve gedachten je proberen uit te dagen voor een spelletje touwtrekken. 
Het is enerzijds de gedachten ‘laten gaan’ en inzien dat het enkel voorbijgaande woorden zijn en anderzijds 
ze uitdagen en spelen met taal. Door dit te doen, neem je de gedachte niet meer zo serieus. Misschien kun 
je zelfs om je gedachte lachen! 
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Dit proces heet het defuseren van je gedachten. Waar je bij fuseren iets samenvoegt (jij en je gedachten) 
betekent defuseren dat je je gedachten puur als gedachten ziet, die los van jou staan. Denk bijvoorbeeld: ‘Ik 
heb de gedachte dat...’ of ‘Ik merk dat ik de gedachte heb dat...’. Zo creëer je iets meer afstand tussen jezelf 
en de gedachte. Deze techniek kun je gebruiken voor al je onplezierige gedachten zoals ‘het gaat me niet 
lukken’ of ‘ik pas hier niet tussen’, etc. Op die manier maak je de kans kleiner dat je jezelf hierin verliest. Je 
neemt een stapje terug en ziet de gedachte als niet meer dan een stukje taal dat door je hoofd heen wandelt.  

Onderdelen van (los)laten zijn:  

– Langs of door je heen laten gaan; 
– Niet langer strijden; 
– Het verhaal en de taal er simpelweg laten zijn; 
– Humor. 

Oefening: het verhaal er simpelweg laten  
1. Haal jezelf een negatief oordeel over jezelf voor de geest waar je last van hebt als je eraan denkt. 

Bijvoorbeeld ‘ik ben zo’n idioot’ of ‘ik kan geen enkele yoga-oefening goed’ of ‘ik ben te dik’, etc.  
2. Zet die gedachte nu stil en zing hem op de melodie van "Lang zal ze leven" of "Jingle bells". Dit leert 

je om de gedachte niet zo serieus te nemen.  

Je hebt de gedachte helemaal niet uitgedaagd, niet geprobeerd ervan af te komen, niet gediscussieerd of het 
waar is of niet, niet geprobeerd haar te vervangen door een positieve gedachte. Nee, je hebt alleen 
gedefuseerd! Door de gedachte op muziek te zetten, realiseer je je dat, net als een liedtekst, de gedachte 
alleen maar uit woorden bestaat. Heel veel plezier! 
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3. Aandacht 

Ellen Langer, Harvard professor en leidend wetenschapper op het gebied van bewustzijn, deed in 
de jaren zeventig baanbrekend onderzoek naar de invloed van aandacht op de gezondheid en het 
welbevinden van ouderen in verpleegtehuizen. Ze gaf oudere verpleeghuisbewoners wat autonomie 
terug door ze eenvoudige keuzes zelf te laten maken. Wilden ze bijvoorbeeld een film bekijken op 
donderdag of op vrijdag? Wilden ze bezoek op hun kamer of in de eetzaal ontvangen? Ook kregen 
ze een plant op hun kamer om zelf te verzorgen. Het resultaat was dat de bewoners in de 
onderzoeksgroep zich gelukkiger en gezonder gingen voelen en zelfs significant langer leefden dan 
de controlegroep die niet meer keuzes kreeg en bij wie de verpleging zorgde voor de plant. Hoe 
kon dit?  

Meer keuzevrijheid leidt tot een bewuster en aandachtiger leven. Doordat ze meer te kiezen kregen, 
gaven de ouderen vanzelf meer aandacht aan dagelijkse dingen – dat waar ze bewust voor gekozen 
hadden – waardoor ze beseften dat er zelfs op hun leeftijd meer binnen hun cirkel van invloed lag 
dan ze dachten. Dit leven met meer aandacht was een belangrijke verklaring voor de positieve 
effecten op de gezondheid en het levensgeluk van ouderen. Het gevoel van autonomie doet iets.  

Veel andere onderzoeken daarna bevestigden dat wanneer mensen aandacht hebben voor hetgeen 
ze doen, het plezier vele malen groter is. Zo werd er aan mensen die absoluut niet van voetbal 
hielden gevraagd of ze tijdens een voetbalwedstrijd bewust op een aantal dingen wilden letten, al 
was het op het achterwerk van de spelers of de mimiek van de scheidsrechter. Dat gaf een positief 
effect; ze gingen kijken met een frisse blik, ontdekten nieuwe dingen en waren aandachtiger 
aanwezig in dat veelbezongen ‘hier en nu’. En dit gaf plezier! 

Aandachtsvaardigheden zijn bepalend zijn voor de kwaliteit van alles wat we doen. Dit subtiele 
vermogen bepaalt voor een grote mate hoe goed (en gelukkig) wij in ons leven functioneren. Het 
verband tussen aandacht en voortreffelijkheid blijft meestal onzichtbaar, maar toch speelt het bij 
vrijwel alles wat we proberen wezenlijke een rol. 

De bouwstenen van aandacht 

‘Als een zakkenroller een heilige ontmoet, ziet hij slechts de zakken’, zo luidt een Indiaas gezegde. 
‘Geef de bewaker van een winkelcentrum een menigte, en hij ziet slechts de zakkenrollers’, begint 
Daniel Goleman3 zijn boek ‘Aandacht’. Als zo'n bewaker zich op één iemand in een totaal van vijftig 
bezoekers richt, is hij in staat de overige 49 mensen en alle andere dingen te negeren, wat best een 
prestatie is in zo'n oceaan vol afleidingen. Een dergelijk panoramisch bewustzijn in combinatie met 
een voortdurende alertheid op een betekenisvol maar zeldzaam signaal, vereist aanhoudende, 
oriënterende én gefocuste aandacht. Deze verschillende vormen van aandacht op basis van een 
unieke bedrading in de hersenen, een essentieel mentaal instrument. 
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De waakzame alertheid van de bewaker verbeeldt één van de bouwstenen van aandacht. De 
cognitieve wetenschappen onderzoeken een heel scala, waaronder concentratie, selectieve 
aandacht en open bewustzijn, maar ook de manier waarop ons brein aandacht naar binnen richt 
om mentale activiteiten te overzien. Buiten deze gebieden neemt de systeemwetenschap ons bij het 
zien van de wereld om ons heen mee naar een bredere focus, waardoor we ons kunnen afstemmen 
op de systemen die onze wereld bepalen en beperken. Bij die focus naar buiten toe stuiten we op 
een verborgen uitdaging, want onze hersenen zijn daar niet voor uitgerust, waardoor we de draad 
kwijtraken. Bewustzijn van het systeem draagt echter wel bij aan inzicht in het functioneren van 
een organisatie, een economie of de wereldwijde processen die het leven op onze planeet in stand 
houden. Dit alles is te verdelen in drie onderdelen van aandacht: 

1. Focus naar binnen 
2. Focus naar buiten 
3. Focus op het overige 

De innerlijke focus richt zich op onze intuïtie, onze leidende waarden en onze besluitvorming. De 
focus naar buiten vereenvoudigd onze contacten met de mensen om ons heen, en de focus op het 
overige stelt ons in staat inzicht te krijgen in de wereld in het groot. Een uitgebalanceerd leven 
vraagt van ons dat we ze alle drie onder de knie hebben. We leven in een ontzagwekkende 
omgeving, vol met spanningen, concurrerende doelstellingen en verleidingen van het moderne leven. 
Elk van de drie vormen van aandacht kunnen ons helpen een evenwicht te vinden waarin we zowel 
gelukkig als productief kunnen zijn.  

Probeer eens te spelen en te oefenen met alle drie de vormen, en zie wat het je brengt! 

Oefening 1: focus naar binnen en buiten 
1. Neem een foto van jezelf, bv. aan een herinnering. Heb je geen foto, maak dan een tekening, 

inclusief alle lampen, tafeltjes, vliegen, bomen etc. die horen bij die herinnering.  
2. Als je het beeld voor je hebt, beschrijf je als eerste letterlijk op wat je ziet, dus zo objectief 

mogelijk. Daarna geef je antwoord op de vragen; Wat gebeurt er? Wat speelt zich af? Is het een 
ontmoeting, een vakantie? En tot slot; welke gedachten en gevoelens roept dit op? 

3. Dan ga je over naar het volgende gedeelte; beschrijf een detail dat je nog niet eerder had gezien. 
Of kies uit je foto of tekening een detail waar je nooit eerder echt aandacht voor had.  

4. Schrijf tot slot een dialoog uit in spreektaal, zoals je ook op straat een gesprek zou voeren. 
Maak het gesprek tussen twee mensen die vragen stellen en antwoorden geven over deze 
herinnering. Zoals in het echte leven, kun je ook zeggen ‘Ik snap het niet, leg het nog eens meer 
uit.’ Je gesprekspartner is iets of iemand op de foto. Met wie voer jij de dialoog? Met de jongere 
ik op de foto? Of met een voorwerp dat zichtbaar is? Het kan allemaal. De dialoog werk je uit 
in twee kleuren. Neem de tijd voor deze oefening. Een half uur is prima. Bedank tot slot je 
gesprekspartner en sluit af. 
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Oefening 2: focus op het overige 
Voor een oefening voor focus op het overige neem ik een stuk theorie van Brené Brown4 erbij. Ze 
schrijft:  

Het woord context is afgeleid van het Latijnse contexere dat ‘aaneenweven' of ‘samenvlechten' 
betekent. Als we de context van een ervaring begrijpen, zien we het grotere plaatje. Als we inzien 
dat industrieën en individuen beter worden van de manier waarop we naar onszelf kijken en zelfs 
wélke emoties we ervaren, betekent het dat we onze emoties in een ander licht kunnen gaan zien. 
Onderzoek heeft ondubbelzinnig uitgewezen dat we ons in het Westen bij voorbeeld erg 
ongemakkelijk voelen bij gevoelens die wijzen op afhankelijkheid. Japanners voelen zich daar juist 
erg senang bij. Dat betekent dat als jij deze gevoelens vaak ervaart en in het westen woont, je 
mogelijk een negatief beeld hebt gekregen over jezelf of je waarden, omdat deze afwijken/anders 
zijn en dus als minder worden ervaren door je omgeving. Maar sterker nog: tevredenheid wordt in 
het individualistische Westen eerst en vooral bepaald door de hoeveelheid positieve ervaringen en 
emoties in het leven, wat blijkt uit het verschil in favoriete vrijetijdsbestedingen; In het Oosten zoekt 
men een rustig plekje op om te picknicken of van de natuur te genieten. In het Westen worden 
sporten en activiteiten met veel energie geprefereerd in de samenleving. Je kunt je voorstellen hoe 
sterk je in je schoenen mag staan wanneer je daarvan afwijkt. Meestal zijn we ons daar overigens 
niet van bewust. En zelfs wanneer we zulke sentimenten wél gewaar zijn, worden we nogal eens 
geplaagd door gevoelens waardoor we het liefst een zak over ons hoofd zouden trekken.  

Als we het gevoel hebben, dat zoals wij zijn ‘niet oké’ is, zien we alleen onze eigen worsteling. Als 
we uitzoomen, beginnen we te zien dat anderen verwikkeld zijn in dezelfde worstelingen. Nemen 
we nóg meer afstand, dan zien we zelfs een nog groter plaatje: hoe onze persoonlijke ervaringen 
worden gevormd door politieke, economische en sociale krachten. Brené Brown voegt aan deze 
visie toe: “Het is een gevaarlijke visie om lage eigenwaarde en negatieve oordelen over jezelf als 
een strikt persoonlijk probleem te zien. Als we dat doen, zoeken we alleen persoonlijke en 
individuele oplossingen, waardoor de lagen van conflicterende verwachtingen die deze negatieve 
emoties voeden intact en onveranderd blijven.” 

Door te herkennen waar maatschappelijke waarden of bepaalde opvattingen vandaan komen is het 
mogelijk om een gebeurtenis in perspectief te plaatsen. Wat zijn jouw triggers rondom delen van je 
(hoogsensitieve) persoonlijkheid? Hoe kun je dit bezien in het grotere plaatje met alle sociale, 
politieke en economische invloeden? Vraag je eens af: 

1. Waar komen de boodschappen die deze identiteiten voeden vandaan? 
2. Wie (welke systemen, organisaties, bedrijven) hebben hier voordeel bij? 
3. Waar zijn organisaties, landen, systemen te vinden die er een andere kijk op hebben? 
4. Wat zou je van deze andere kijk kunnen leren? 
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4. Toelaten 

Brené Brown ontdekte tijdens haar onderzoek naar verbinding tussen mensen een belangrijk 
patroon. Ze zag dat er grofweg twee groepen mensen bestaan: enerzijds mensen die het gevoel 
hebben geaccepteerd en geliefd te zijn, en anderzijds mensen die het gevoel hebben er niet bij te 
horen en niet te worden geaccepteerd en geliefd.  

Het meest fundamentele verschil tussen beide groepen was: kwetsbaar durven zijn. De eerste groep 
durfde zich kwetsbaar op te stellen, uitspreken hoe ze zich voelden en waar ze behoefte aan 
hadden. De tweede groep durfde dit niet. Dit bleek een cruciale factor te zijn om gelukkig door het 
leven te kunnen gaan. Kwetsbaarheid is nodig om liefdevol te leven in verbinding met anderen. En 
dit begint volgens Brené allemaal bij de gedachte: ‘ik ben het waard’. 

Toelaten van gevoelens en emoties 

Ten eerste is toelaten belangrijk om het patroon van het vermijden van negatieve emoties te 
doorbreken. Wanneer je een rotgevoel hebt bij een pijnlijke herinnering, of je heel onrustig voelt, 
dan proberen we dit vaak te verdringen. Toelaten van deze rotgevoelens en onrust ervoor dat de 
verwerking ervan in gang gezet kan worden. Het gaat hier echter om blootstellen aan alledaagse 
ervaringen. Een trauma herbeleven kan het beste gebeuren onder gecontroleerde omstandigheden 
en onder begeleiding van een professionele behandelaar. 

Daarnaast is het herkennen en erkennen van je binnenwereld, aan jezelf en ook aan anderen, van 
belang om zo je emoties te uiten en ze niet achter een masker te blijven verstoppen. Je opent jezelf 
hiermee als het ware voor anderen en maakt écht contact en verbinding mogelijk. Het is hiervoor 
belangrijk om je eigen behoeften – die schuilgaan achter je emoties – goed te leren kennen. Wanneer 
je deze immers duidelijk kunt verwoorden, kunnen anderen je begrijpen en eventueel helpen of 
ondersteunen.  

Oefenen met het toelaten van emoties en gevoelens kan in het begin leiden tot nog meer onrust. 
Zolang je dit opmerkt en ruimte geeft, doe je de oefening goed. Angst, schaamte of onzekerheid 
proberen te verminderen met piekeren, voorkomen, vermijden, je zorgen maken, te veel 
eten/drinken of je laten afleiden door tv of facebook, zijn allemaal manieren waarop je je lichaam 
niet leert om een emotie te voelen. Op die manier kun je er dus ook niet aan wennen en ermee om 
leren gaan. 

De bedoeling van toelaten is dan ook dat je contact maakt met álle gewaarwordingen in je lichaam, 
zowel de prettige als onprettige gewaarwordingen. Wanneer jouw gevoelens er mogen zijn van jou, 
hoef je ze immers ook niet langer te verbergen voor anderen. Alles is dan welkom. 
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Onderdelen van toelaten zijn: 

– Emotielogboek 
– Mindful observeren 
– Exposure aan negatieve emoties 

Oefening: een creatief onderzoek naar je emoties 
Dit kun je op verschillende manieren doen. Hieronder staan 6 opties, kies er ééntje uit die bij jou 
past en ga er lekker mee aan de slag. 

1. Maak een tekening. Schrijf je emotie bovenaan de bladzijde. Vervolgens gebruik je je 
verbeelding en maak je een tekening van hoe je emotie eruit zou kunnen zien. Geluk kan 
bijvoorbeeld een zon zijn maar ook een roomijsje. Probeer het gewoon maar. 

2. Beschrijf een geluid dat je met de emotie in verband brengt. Als jij je bijvoorbeeld droevig voelt, 
kan het geluid van een zucht de emotie misschien beschrijven. Misschien drukt een bepaald 
liedje je emotie beter uit. 

3. Beschrijf een actie die met de emotie in verband staat. Als jij je verveeld voelt, zou je actie 
kunnen zijn om een dutje te doen of als jij je verlegen voelt, zou de actie misschien zijn om 
weg te rennen en je te verstoppen. Nog beter: verbeeld deze emotie zonder woorden. 

4. Beschrijf de intensiteit van de emotie. Doe je best de kracht van deze emotie te beschrijven. 
Voel je vrij om creatief te zijn en gebruik metaforen als je dat nodig hebt. Als je je bijvoorbeeld 
erg zenuwachtig voelt, zou je kunnen opschrijven dat het gevoel zo sterk is dat je 'hart 
tekeergaat als een drumstel bij een rockconcert’ of als je je een beetje boos voelt, zou je kunnen 
opschrijven dat de intensiteit die van een 'muggenbeet' is. 

5. Beschrijf een metafoor van de emotie. Als je zenuwachtig bent, heb je 'knieën die van pudding 
zijn'. Of als je boos bent en voelt dat je vanbinnen kookt kun je wellicht het gevoel omschrijven 
als 'water dat bijna kookt’. 

6. Beschrijf gedachten die met de emotie in verband staan. Je gedachten zouden de volgende 
zinnen moeten afmaken. 'Mijn emotie zorgt ervoor dat ik denk dat ……’ of 'Mijn emotie maakt 
dat ik denk over …’ 
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5. Aangaan 
In gedachten is het heel gemakkelijk om je iets rampzaligs voor te stellen of beren op de weg te 
zien. Misschien wel een beetje te makkelijk. Zo kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat je wordt 
uitgelachen terwijl je een lezing houdt. Of je ziet voor je dat het vliegtuig 
waar je inzit neerstort, dat iedereen achter je rug om over je roddelt, dat 
je niet stopt met huilen wanneer je eenmaal begint, etc. Dit soort 
gedachten zijn veel van ons niet vreemd. Ze maken echter dat we ons 
gespannen gaan voelen voor bepaalde situaties. Stel je maar eens voor 
dat iedereen je uitlacht tijdens een lezing. De kans is dat je ‘ja’ zegt op de 
vraag of je een lezing wilt geven wordt daarmee toch een stukje kleiner. 

Vermijding is een strategie die op korte termijn helpt. Wanneer je geen lezing geeft hoef je ook niet 
gespannen te zijn over het feit dat je misschien wel uitgelachen gaat worden. Maar situaties te 
blijven vermijden houd je de angstige verwachting in stand. En het eindeloos proberen uit te denken 
van de mogelijkheden om grip te krijgen op wat er gaat gebeuren, gaat je niet helpen de spanning 
kwijt te raken. Het zal je juist angstiger maken! De enige manier om erachter komen of je 
verwachtingen, en daarmee ook je heftige emoties van spanning en onzekerheid, realistisch zijn is 
door de confrontatie aan te gaan.   

Onderdelen van aangaan zijn: 

– Fysiek aangaan van ervaringen 
– Situationeel aangaan van ervaringen 

Angst voor lichamelijke sensaties 

Angst gaat vaak gepaard met angst voor lichamelijke sensaties. Dit is problematisch, omdat het 
ervaren van lichamelijke sensaties juist een natuurlijke reactie is op het ervaren van angst. Er kan 
zo snel een vicieuze cirkel ontstaan. Angst voor lichamelijke sensaties kan worden verhoogd en 
voortduren als gevolg van: 

1. Vermijden/veiligheidsgedragingen: het proberen te voorkomen van de lichamelijke 
gewaarwordingen, of het vermijden van potentieel stressvolle situaties, betekent een 
vermindering van de kansen om het werkelijke gevaar in te leren schatten. 

2. Catastrofale misinterpretaties: het hebben van negatieve overtuigingen over de lichamelijke 
gewaarwordingen (bijvoorbeeld "Ik zal niet in staat zijn om hiermee om te gaan"; "Dit is 
gevaarlijk”) verhoogt het angstniveau en resulteert in het vermijden van sensaties. 

3. Signaalangst: Als de lichamelijke sensatie (trillerig) voorafgaat aan een angstervaring 
(uitgelachen worden), dan zal het lichaam gevoeliger worden voor komende gelijksoortige 
ervaringen. 
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Door te oefenen met lichamelijke sensaties kan de angst ervoor afnemen. De oefeningen vormen 
een proces waarin je op een veilige en gecontroleerde manier de lichamelijke gevoelens opwekt die 
ongemakkelijke emoties zoals angst worden geassocieerd. Je doet oefeningen die je hartslag en 
ademhaling verhogen en die je verhit, duizelig of bibberig doen voelen. Hierdoor kun je aan deze 
sensaties wennen, zodat wanneer je werkelijk iets doet wat je eng vindt, je niet ook nog eens de 
‘last’ van deze sensaties erbij krijgt. Wanneer je fysieke sensaties niet langer associeert met 
significant ongemak wordt je er minder bang voor. Hierdoor zal je ze minder vermijden. Sterker 
nog; van musici is bekend dat zij aanstormend talent eerst een aantal maal flink de trap op laten 
rennen voordat ze les krijgen. Dit om te zorgen dat hun lichaam went aan de signalen die 
overeenkomen met zenuwen. We geven hier een voorbeeld van fysieke blootstelling. Dit situationeel 
aangaan van sensaties, gevoelens en situaties is de basis van onze opleiding ‘de Moed om te Falen’.  

Oefening: fysieke blootstelling 
Fysieke blootstelling aan lichamelijke gewaarwordingen heet in therapiesetting “Interoceptive 
exposure”. De oefeningen in de tabel op de volgende pagina zijn niet gevaarlijk maar kunnen wel 
enige gevoelens van onbehagen opwekken. Je dient een goede gezondheid te hebben om deze 
oefeningen uit te voeren.  

1. Lees de instructies, inclusief hoe lang je elke taak zou moeten uitvoeren.  

2. Probeer oefeningen uit die de emotie die je wilt vermijden (bv angst) opwekken. Deze ga je 
vervolgens dagelijks trainen totdat je ze (achter elkaar) minimaal de aangegeven tijd vol kunt 
houden. 
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Oefening Sec. 

 

Symptomen en gedachten  
Wat merkte je in je lichaam?  
Wat ging er door je hoofd?  

Gevoelens 
Is dit gevoel 
vergelijkbaar met de 
emotie?  

Ademhaling    

heel snel ademen 60   

zo lang als je kunt, je adem inhouden. 30   

Door een rietje ademen 60   

Hartslag    

Ren snel op je plek. Til je knieën hoog op 
(evt. met dikke jas aan) 

120  
 

 

Loop de trap op en neer. Houd de leuning 
vast voor balans 

120  
 

 

Al je spieren aanspannen, vooral je buik, 
vuisten en schouders 

120  
 

 

Rondlopen terwijl je een gewicht van 5 
kilo tegen je buik houdt 

120  
 

 

Je hoofd buigen terwijl je je voorhoofd 
fronst en je kaken spant 

120  
 

 

Bewegen    

Schud je hoofd heen en weer. Hou je ogen 
open 

30  
 

 

Breng je hoofd afwisselend tussen je 
benen en til het weer op 

60  
 

 

(Zittend) ronddraaien in een draaistoel  60   

Onwerkelijkheid    

Staar naar jezelf in een spiegel zonder te 
knipperen 

120  
 

 

Staar naar een witte muur zonder te 
knipperen 

120  
 

 

Staar naar fluorescerend licht en probeer 
daarna iets te lezen 

120  
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6. Flexibiliteit 

We leven in een wereld waarin we niet standaard leren onze kwetsbaarheid te tonen. Wat veel 
mensen dus zijn gaan doen is hun kwetsbaarheid verdoven. Maar je kunt je emoties niet selectief 
verdoven. Je kunt niet zeggen: "Hier zijn de nare dingen. Hier is kwetsbaarheid, hier is pijn, hier is 
schaamte, hier is angst, hier is teleurstelling, dat wil ik allemaal niet voelen.” Want als je dat allemaal 
verdooft, dan verdoof je ook vreugde, je verdooft dankbaarheid, je verdooft trots en geluk. Wanneer 
je het één verdooft dan gaat automatisch het andere daarin mee. En dat geeft een vlak of ellendig 
gevoel. Je vraagt je dan af wie je eigenlijk bent en of er iemand op je zit te wachten.  

Jezelf tonen, écht tonen, in kwetsbaarheid, in liefhebben met je hele hart zelfs al is er geen enkele 
garantie, dat is een grote kunst. Daarvoor heb je het nodig om niet langer te verdoven, niet weg te 
lopen, geen gevoelens te onderdrukken of ontkennen. Die kunst kun je oefenen door je mate van 
flexibiliteit te oefenen, oftewel, de mate waarin we emoties in staat zijn toe te laten. Alle emoties. 

Oefenen met flexibiliteit 

Het idee van flexibiliteitsoefeningen is dat je leert om gevoelens die je normaal uit de weggaat 
bewust op te zoeken, zoals afkeuring van anderen opzoeken, frustratie ondergaan of afwijzing 
uitlokken. Dit is ongemakkelijk en gênant, maar hier leer je wel van om gevoelens op te zoeken die 
vaak diep zijn weggestopt. Het is de bezorgdheid loslaten over wat andere mensen van je vinden 
en niet langer gedwee doen wat normaal is. Het is keuzes maken in hoeverre je aardig wilt zijn en 
in hoeverre je kiest voor ander gedrag in het belang van de toekomst of je eigen bestwil. Het is je 
niet langer laten tegenhouden door een mogelijke afwijzing omdat gewend bent aan omgaan met 
afwijzing. Het is wel durven vragen om wat je nodig hebt of heel graag zou willen om de toekomst 
te creëren die jij voor ogen hebt. Het is niet langer ‘bedenken’ dat je meer je eigen ding wilt doen, 
maar het daadwerkelijk gaan uitvoeren. 

Om deze essentiële gedragsmatige oefeningen te doen, is het goed te blijven onthouden waaróm 
je ze wilt doen. Doe je ze niet, dan helpt dit vermijdingsgedrag in de hand. Het kan helpen te denken: 
"Hoewel het moeilijk is om dit oncomfortabele ding te doen, heeft het waarde voor mij om dit te 
doen. Hoe meer ik deze oefeningen doe, des te makkelijker zal het worden om assertief te zijn, 
mijn grenzen bij anderen aan te geven en te vragen om wat ik wil. Het bezit van deze mogelijkheid 
is in mijn lange termijn belang." 

Onthoud dat je niets verkeerds doet. Je voelt je wellicht voor het blok gezet of ongemakkelijk en 
misschien vind je ze ook wel een beetje gênant. Maar in feite word je enkel belemmerd door je 
(sociale) gewoontes. Je kunt jezelf eraan herinneren dat je belangrijk werk doet: je verbetert je eigen 
persoonlijke vaardigheden ermee en verlegt de grenzen van je comfortzone. Bedenk dat elke 
ervaring voorbij gaat hoe vervelend hij ook kan voelen. 
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In de toolbox zitten vier onderdelen om je flexibiliteit te trainen. Deze zijn: 

– Schaamte (en aanverwante negatieve emoties) opzoeken, zodat je leert angst, spanning en 
schaamte te verdragen. 

– Frustratie opzoeken; zodat je leert tegen zaken te kunnen die je als vreselijk ervaart. 
– Afwijzing opzoeken, zodat het niet langer vreselijk is als er een fout is gemaakt of doelen niet 

worden behaald. 
– Afwisseling opzoeken, zodat je leert ‘schakelen’ en sneller weer oké bent wanneer niet alles 

gaat zoals jij dat wilt. 

Opdracht: afwijzing opzoeken  
Het doel van rejection therapy is om een maand lang ten minste één keer per dag door iemand te 
worden afgewezen5. Let op de formulering van de regel. Het zegt niet dat je moet proberen te 
worden afgewezen. De regel is dat je móet worden afgewezen door een ander mens. In dit geval 
is daadwerkelijke afwijzing dus pas succes. Geen enkel ander resultaat zal voldoen aan de eis van 
afwijzingstherapie. Als je jezelf dus in een situatie hebt geplaatst waar afwijzing waarschijnlijk was, 
maar tot je verbazing je verzoek is ingewilligd, dan is dat geen succesvol resultaat. Waarom? Omdat 
je niet afgewezen werd. Het doel is namelijk te leren dat afwijzing niet het einde van de wereld is. 
Niet afgewezen worden is niet helpend in dit proces. En dus is het nodig dan nog een andere 
uitdaging aan te gaan! Er zijn een paar bepalingen over wat er als afwijzing geldt, maar 
bovenstaande regel is alles wat je nodig hebt om te kunnen profiteren van rejection therapy.  

Ga aan de slag met een opdracht die spannend is en net buiten je comfortzone ligt (een score van 
4 à 5 op een schaal van 0-10). Zorg dat je ten alle tijden respectvol blijft, zowel naar de ander als 
naar jezelf. 

Lijst met mogelijke opdrachten: 

1. Onderhandel voor een betere prijs of 75% korting 
2. Nodig jezelf bij onbekenden uit voor het avondeten 
3. Leen 100 euro van een vreemdeling 
4. Vraag of je frietbakje / koffie etc nog eens gratis bijgevuld kan worden 
5. Vraag of je je eigen Pizza mag afbakken 
6. Vraag om een rondleiding in een supermarkt magazijn 
7. Ga voetbal spelen in iemands achtertuin 
8. Geef geld (of koffie) aan willekeurige mensen op straat 
9. Vraag een vreemde of deze jou een compliment wil geven 
10. Leer Chai Thee of een echte barista koffie te maken (in het plaatselijke café) 
11. Vraag onbekenden op straat of je hun bril mag proberen 
12. Schrijf een artikel voor een bekende krant of tijdschrift en stuur het in 
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7. Gelijkwaardigheid 

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, en de manier waarop we dingen 
doen of zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. Hier is dus ontzettend veel uit te leren over 
wat onze behoeftes eigenlijk zijn. Dit kun je doen door je bewust te worden van de manier waarop 
je communiceert met anderen, of anderen met jou. In communicatie wordt namelijk constant 
verhoogd en verlaagd. Dit noemen we interactiestatus.  

Interactiestatus 

Als je nieuw bent in een bedrijf en je luistert gedurende een korte tijd mee aan de koffietafel dan 
weet je al snel wie er van zijn macht gebruik maakt, wie natuurlijk overwicht heeft en wie er 
dominant is. Wordt het je niet verteld in een hoeveelheid anekdotes dan voel je het vaak zelf wel 
aan. Het gaat om de verhoudingen die we waarnemen. Het proces dat daarbij doorlopen wordt is 
vrij eenvoudig:   

1. Je ziet/hoort iemands gedrag (iemand verhoogt en/of verlaagt zichzelf of een ander),   
2. je gewaarwording daarvan (je verlaagd of verhoogd voelen),   
3. de interne reactie (wat je ervan vindt) en   
4. je reactie op je gewaarwording (gedrag: jezelf of de ander verhogen en verlagen). 

Lees eens mee in het volgende voorbeeld: 

Op zeker moment krijgt Theo bezoek van Agnes, een collega van een andere afdeling. Ze is boos: 
"Je zou mij vorige week het projectplan sturen maar ik heb nog niets gezien!" Ze voelt zich blijkbaar 
erg verlaagd, zoals in haar gedrag zichtbaar is. Haar statusbeweging is de anderverlaging. Theo is 
zich van geen kwaad bewust. Integendeel, hij zag net in de mail van Agnes de planning. Daar staat 
toch echt dat hij het plan pas volgende week moet sturen. Hij kan natuurlijk zijn gelijk halen, erom 
vechten, maar wat schiet hij daarmee op? Agnes zet misschien de hakken in het zand en dan gaat 
het van kwaad tot erger. Theo weet dat "doe eens rustig, ga eerst even zitten" averechts werkt. 
Ongeacht de toon – geruststellend of stellend – waarop hij deze tekst uit zou spreken, zou dat in 
deze situatie een verlaging zijn voor Agnes. Dus zegt Theo op rustige toon: "Ik begrijp dat er iets 
mis is gegaan (Theo neemt de tijd). Laten we even kijken wat er precies gebeurd is. Wil je even gaan 
zitten? Kan ik je iets aanbieden?" Theo gebruikt zijn stem, zijn houding en zijn bewegingen om 
Agnes ruimte te geven.   

Agnes verlaagde Theo. Theo bevestigt op zijn beurt de door Agnes neergezette rangorde met zijn 
gedrag. Daar hoeft Agnes dus niet meer om te vechten. Als gevolg hiervan wordt Agnes rustiger. 
Haar anderverlaging neemt af en Theo krijgt meer ruimte. Uiteindelijk komt er een moment waarop 
Theo enige zelfverhoging (en misschien zelfs anderverlaging) kan gebruiken en Agnes dat 
accepteert. Wanneer het zover is, kan Theo de situatie tot een oplossing brengen. Als er in een 
gesprek op deze wijze dus meer statusdynamiek mogelijk is, kom je gemakkelijker tot oplossingen 
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die de ander kan accepteren en waar je zelf ook helemaal achter staat. 

Dit continue proces van beweging op zoek naar een evenwicht wordt interactiestatus genoemd. 
Interactiestatus legt uit waar communicatie in feite om draait: het vormgeven van verhoudingen. Het 
maakt duidelijk wát mensen doen en hóe ze dat doen. Interactiestatus geeft woorden aan onze 
notie van verhoudingen. De dynamiek komt voort uit het eenvoudige feit dat elke communicatie een 
verhoging of verlaging van jezelf of de ander uitdrukt. De vier statusbewegingen zijn de bouwstenen 
van ons gedrag, met andere woorden: al ons gedrag kunnen we beschrijven als verhogingen en 
verlagingen. Hoe eenvoudig de bouwstenen ook zijn, ons gedrag kan bijzonder complexe vormen 
aannemen. Met de combinatie van statusbewegingen vormen we veel verschillende 
gedragspatronen. In algemene zin heeft de hogere status overwicht en de lagere status wordt als 
niet bedreigend ervaren. 

Interactiestatus en emoties 

Behalve dat je verhogingen en verlagingen kunt beschrijven, kun je ze ook voelen. Agnes voelt zich 
verlaagd en daarom reageert ze zo op Theo. Theo voelt zich verlaagd door Agnes en heeft de keuze: 
gaat hij haar terugverlagen of verlaagt hij eerst zichzelf? Door de ruimte die Theo haar geeft, voelt 
zij zich gerespecteerd, ofwel verhoogd. En uiteindelijk, als alles goed komt, voelt Theo zich prettig 
(verhoogd) door het resultaat dat hij bereikt heeft. 

Het voelen van een verhoging of verlaging begint met een gebeurtenis in je lichaam of daarbuiten. 
Dat kan gedrag van iemand anders zijn, maar ook het omvallen van je flip-over. Je lichaam reageert 
daarop: je krijgt het warm of koud, je gaat zweten, blozen, trillen, je krijgt jeuk, etcetera. Veel van 
deze reacties zijn voor anderen waar te nemen. Vervolgens word je je bewust van wat er in je 
lichaam gebeurt als reactie op de situatie. Nu pas kun je spreken van 'voelen' en kun je bewust tot 
actie overgaan: je besluit wel of niet te reageren met bepaald gedrag. 

Onderdelen van gelijkwaardigheid zijn: 

– Aandachtig luisteren naar de ander 
– Uitvinden hoe je je voelt en wat je wilt 
– Assertieve verzoeken doen 
– Grenzen aangeven  
– Ruimte innemen 

Oefening: assertieve verzoeken doen6 
Herken je de neiging waarbij je een eigen verzoek niet zo snel bij een ander uitspreekt? Mij heeft 
de volgende oefening de ogen geopend.  

Per moment schaal je in hoe je je opstelt en in hoeverre je het belang van je behoefte mogelijk zelfs 
mag overdrijven, om te zorgen dat eraan voldaan wordt door anderen. Deze oefening werkt als 
volgt: Bekijk elke situatie waarin je ‘om iets mag vragen’ op basis van de volgende factoren: 
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1. Hoe dringend is mijn behoefte?  Lage urgentie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoge urgentie
  

2. Hoe kwetsbaar is de ander?  Heel kwetsbaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Niet kwetsbaar 

Hoe lager het cijfer van kwetsbaarheid van de ander, hoe gematigder en zachter je moet zijn. Hoe 
kwetsbaar zijn jouw vrienden, kennissen en familieleden eigenlijk? Zitten daar niet heel veel sterke 
mensen bij die prima hun eigen beslissingen kunnen nemen? Wees eerlijk in je scores! Voor de 
werkenden onder ons: doe je een verzoek aan je baas, dan is deze (in een grotere organisatie) 
vrijwel niet kwetsbaar. Zelfs wanneer je een verzoek doet wat mogelijk niet goed uitkomt voor het 
bedrijf, dan nog zal dit hem/haar niet altijd persoonlijk raken. Daarop stel je af. 

Zorg dat jouw neiging om ‘voor de ander te denken’ erbuiten blijft. Dat iets lastig te regelen is, is de 
keuze aan de ander. Wanneer jij namelijk de ander volledig serieus neemt en je intensiteit afstemt, 
zal je merken dat degene tegenover je voldoende tegenargumenten zal aandragen. Dat hoef je niet 
zelf te doen. Aan jou is het te bepalen of je verzoek wel dringend genoeg gesteld is en hoe ze 
verhouden tot de argumenten die je hoort. 

Denk aan enkele recente situaties waarin je wilde dat een ander veranderde. Evalueer ze door deze 
twee belangrijke vragen en de scoremethode te gebruiken. Wat kun je leren van intensiteit en druk? 
Gebruikte je teveel, of te weinig in bepaalde situaties? Stel je voor wat er gebeurd zou zijn als je de 
intensiteit van je verzoek afgestemd had op basis van (1) de urgentie van je behoefte en (2) niveau 
van het kwetsbaarheidscriterium. 

Stel jezelf deze twee vragen tijdens iedere situatie waarin je de behoefte hebt je te uiten. Hoewel je 
misschien niet altijd tijd hebt om de schaal te gebruiken, kan nadenken over ‘hoe urgent?' en 'hoe 
kwetsbaar?' je helpen om in een fractie van een seconde te beslissen over hoeveel kracht, hardheid 
en volume je in je stem moet leggen. 

Een voorbeeld: 

Rachel evalueerde enkele problematische discussies met haar echtgenoot. Eén discussie in het 
bijzonder was erg frustrerend, omdat zij wilde dat hij naar een oudergesprek ging dat om drie uur 
was gepland; een tijd waarop hij moest werken. Haar echtgenoot weigerde. Hun zoon had echter 
leesproblemen en Rachel gaf de urgentie een 8, terwijl ze de kwetsbaarheid van haar echtgenoot 
een 7 gaf: niet erg kwetsbaar. Rachel besefte dat haar zachte, meegaande benadering niet voldoende 
effectief was geweest. 
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8. Genieten 

Negatieve gevoelens en emoties worden soms ingegeven door het idee van tekorten. Te weinig tijd, 
te weinig geld, te weinig plaats voor jou, te weinig zelfvertrouwen.. You name it.  Dit staat genieten 
in de weg. Om dankbaarheid en vreugde in de praktijk te brengen, nog voordat je het idee hebt dat 
er een reden voor is, lijkt bijna wel het omdraaien van oorzaak en gevolg. En toch is dat de weg uit 
een leven vol tekorten naar een leven van overvloed.  

Dankbaarheid tonen in tijden waarin je gewenste baan zo ver weg lijkt of vol passie spreken over 
je talenten terwijl je er nog niets constructiefs mee hebt bereikt. Dat vraagt kwetsbaarheid. Het is 
jouw positieve of negatieve instelling van waaruit je je wereld creëert. Van waaruit je overvloed of 
een tekort aantrekt. Hoe zou het zijn als jij kunt doen wat je wilt? Als jij leeft in een liefdevolle 
wereld en ontvangt waar je naar verlangt? Als je doet wat gedaan mag worden en jezelf het gunt 
om te genieten en rust te nemen? Hoe zou het zijn als jij nu gaat leven zoals je graag zou doen? 

Onderzoek naar positieve psychologie 

“Positieve gevoelens activeren een op groei gerichte, tolerante en creatieve geestesgesteldheid 
waardoor de sociale, intellectuele en fysieke voordelen die er te halen zijn maximaal benut kunnen 
worden”, schrijft Martin Seligman in zijn boek ‘Gelukkig zijn kun je leren’. Positief gevoel is volgens 
hem een neonreclame voor de mogelijkheid tot groei en wijst op de potentiële aanwezigheid van 
een win-win situatie. Gelukkige mensen werden beter beoordeeld door hun meerderen en kregen 
een beter salaris. 

Een grootschalig onderzoek onder Australische jongeren wees uit dat gelukkig zijn de kans op 
bevredigend werk en een hoger inkomen vergroot. Gelukkige mensen verdragen pijn beter en nemen 
gezondheids-en veiligheidsvoorzorgen als er gevaar is. En, positieve emoties heffen negatieve 
emoties op. Gezondheid en een lang leven zijn goede indicatoren van fysieke reserves; er bestaat 
direct bewijs dat positieve emotie gerelateerd is aan een goede gezondheid en een lang leven. 

In het grootste onderzoek dat er op dit gebied ooit is gehouden, werden 2282 Amerikanen van 
Mexicaanse afkomst uit het zuidwesten van de Verenigde Staten van 65 jaar en ouder onderworpen 
aan een hele serie demografische en emotionele testen en werden vervolgens twee jaar gevolgd. 
Positieve emotie bleek één van de belangrijkste voorspellers te zijn geweest van wie nog leefde en 
wie was gestorven, maar ook van wie gehandicapt was geraakt. De onderzoekers keken naar 
leeftijd, inkomen, opleiding, gewicht, roken, drinken en ziekten en ontdekten dat gelukkige mensen 
de helft minder kans hadden om binnen de twee jaar van het onderzoek te sterven en de helft 
minder kans hadden om in die periode gehandicapt te raken. Positieve emotie beschermt mensen 
ook tegen de aftakeling van het ouder worden. 

Bovenstaande onderzoeken bevestigen één van de invloedrijkste theorieën binnen de positieve 
psychologie: de broaden-and-build-theorie van Barbara Fredrickson. Deze gaat ervan uit dat 
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positieve emoties leiden tot optimaal functioneren. Negatieve emoties roepen juist de neiging op om 
minder te functioneren. Zo roept boosheid bijvoorbeeld de neiging tot aanvallen op, en angst de 
neiging tot vluchten. Positieve emoties dragen daarentegen bij aan een verbreding van de aandacht, 
de cognitie en het handelen (het ‘broaden-effect’). Plezier zet aan tot spel en creativiteit; interesse 
nodigt uit om te onderzoeken, nieuwe informatie en ervaringen op te doen en te leren; sereniteit 
gaat samen met genieten van het huidige moment en manieren vinden om die vollediger en vaker 
in het leven te integreren. De verschillende emoties dragen dus op hun eigen manier bij. Daarnaast 
dragen positieve emoties ook bij aan het opbouwen van langdurige hulpbronnen (het ‘build-effect’). 
Denk maar aan kinderen die door te voetballen niet alleen hun lichaam trainen, maar ook 
inschattingsvaardigheden leren en banden met anderen aangaan en onderhouden. Positieve 
emoties dragen over langere tijd bij aan het opbouwen van psychische, fysieke, cognitieve en sociale 
hulpbronnen. 

In een experimentele studie van Barbara Frederickson7 bleek dat mensen die een zesweekse 
‘loving-kindness meditation’ gevolgd hadden, vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep, 
beschikten over meer fysieke hulpbronnen (minder symptomen van ziekte), cognitieve hulpbronnen 
(mindfulness, probleemoplossend vermogen, genieten van de toekomst), psychologische 
hulpbronnen (omgevingscontrole, zelfacceptatie en doelen bereiken) en sociale hulpbronnen 
(sociale steun en positieve relaties). En na 15 maanden bleken deze resultaten nog steeds te gelden!  

Goed, genieten mag dus een belangrijk onderdeel gaan worden van je leven. Onderdelen van 
genieten zijn bijvoorbeeld:  

– Trots (lof en felicitaties ontvangen); 
– Danken (dankbaarheid voor zegeningen uiten); 
– Zelfkalmering; 
– Zich verwonderen (zichzelf verliezen in de verwondering van het moment); 
– Zich verwennen (zich overgeven aan de zintuigen). 

Oefening: Speelregels8 
Een mooie oefening om je te (leren) verwonderen en te genieten, zijn de ‘Speelregels’ van Marieke 
van Dam waar je er elke dag eentje van mag uitkiezen en uitvoeren:  

1. Maak vandaag een gerecht met ingrediënten die beginnen met je voorletter. 
2. Zeg vandaag heel vaak 'joepie', minstens elk uur en vooral als dingen misgaan. 
3. Kijk om je heen. Wat is het grappigste dat je ziet? Blijf er een paar minuten naar kijken. 
4. Verwen jezelf met een ultrasjiek minifeestje. Trek hiervoor je mooiste kleren aan. 
5. Kies een route die je al heel vaak hebt gelopen en zoek onderweg drie dingen die je nooit 

eerder zijn opgevallen. 
6. Verras een onbekende. Stop een klein (zelfgemaakt) cadeautje in de zak van een willekeurige 

jas (bv. in ‘n café). 
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7. Probeer vandaag minstens tien driehoeken te spotten in je omgeving. 
8. Kijk om je heen. Zoek een object. Stel je voor dat je het voor de eerste keer ziet. Hoe zou je het 

dan noemen? 
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9. Waarde(n)vol leven 

Mensen stellen zichzelf vaak de vraag “wat wil ik hebben?” en niet zo vaak “wat wil ik zijn?” 

Het antwoord op die tweede vraag is niet zo simpel en wordt weleens vertroebeld door het 
verlangen naar erkenning, succes en aandacht. Daarom kan het helpen de vraag anders te stellen. 
Stel je voor dat je allang waardevol bént en dat je dat niet meer hoeft te bewijzen; wat wordt er 
dán belangrijk? Wat zijn dan de waarden in het leven waar je werkelijk voor wilt staan? Door de 
vraag op die manier te stellen zet je ingebakken ego even buiten spel en kom je tot jouw eigen 
waarden. 

Door jezelf aan die waarden te verbinden, je daar aan te committeren, ben je trouw aan jezelf. Wat 
er ook gebeurt, je kunt altijd overtuigd zijn van je eigen integriteit en je hart voor jouw waarden. En 
dát is goed voor je zelfbeeld. Het betekent ook dat je niet defensief hoeft te reageren op kritiek en 
dat je reacties van anderen kunt zien zoals ze zijn. De verbondenheid die daardoor ontstaat is 
uiteindelijk ook weer bevorderlijk voor de zelfwaardering. 

Leven volgens je eigen waarden is vervullend. Echter, er schijnt geen simpele ‘oplossing’ te zijn om 
dit te bereiken. Zo beschrijft Mihaly Csikszentmihalyi in zijn boek ‘Flow’, dat er geen recept voor is 
als in een kookboek. Mensen die dat soort stappenplannen volgen, vinden zichzelf in de regel weer 
heel snel terug bij af. Wat we wel kunnen stellen is dat positieve stimulansen en ervaringen die je 
als mens vervullen, essentiële onderdelen zijn. En dáár kun je zelf wél veel invloed op uitoefenen. 
Aan de basis van die invloed ligt de grote drijfveer in je leven. Het is de zoektocht naar zingeving 
die je jouw drijfveer oplevert. 

Jouw waarden 

In die zoektocht leer je jezelf grondig kennen. Je durft je die ene grote vraag te stellen: waar doe ik 
het allemaal voor? Het is een grote bron van inspiratie en motivatie. Zij zorgt ervoor dat je dagelijkse 
routine betekenis krijgt. Geen taak is dan minderwaardig. Elke handeling of activiteit draagt ergens 
aan bij. Alles wat je doet gebeurt in een groter kader. 

Waarden geven aan wat jij het allerbelangrijkst vindt in het leven, wat voor jou het leven de moeite 
waard maakt, wat jou inspireert. Waarden zijn als de vier windrichtingen, ze helpen je om de 
richting te bepalen die jij uit wilt. Ze helpen je om door te zetten wanneer je het moeilijk hebt en 
helpen je keuzes te maken die bij je passen. Het is belangrijk te beseffen dat waarden geen doelen 
zijn; geen concrete resultaten die je kunt bereiken. En ze worden al helemaal niet SMART gesteld. 
Ze hebben geen actieplannen en geen deadlines. Als je doel is naar een stad te lopen, kun je op 
een gegeven moment vaststellen dat je dat doel hebt bereikt. Maar als je hebt gekozen om naar het 
oosten te lopen, is er nooit een eindpunt. Het enige wat je kunt constateren is dat je de goede 
richting uitloopt, dat je op koers ligt. Maar er is in principe geen eindpunt. Er is enkel de weg. 
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‘Je prettig voelen’ of ‘geen pijn willen hebben’ zijn geen waarden. Een bepaald gevoel heb je, of heb 
je niet. Je kunt ze bezitten. Waarden niet. Zodra ‘het geen pijn willen hebben’ of ‘je prettig voelen’ de 
leidende principes worden, wil je je leven controleren; het spoort je niet aan tot voluit leven, maar 
tot een half leven. En is ‘je prettig voelen’ werkelijk een inspiratiebron voor een bevredigend leven? 
Spoort het je aan om stappen te zetten in je leven die je moeilijk vindt, maar waarvan je weet dat 
het belangrijk is voor je? Nee. Geeft een studie die je volgt omdat je vader je onder druk zette of een 
vriendin zei ‘dat het zo goed bij je paste’ voldoening? Nee, waarschijnlijk niet. Maar waarden doen 
dat wel. Stel dat je het belangrijk vindt een liefdevol contact met je moeder te hebben, terwijl zij jou 
volkomen negeert. Omdat dit een belangrijke waarde is in je leven, stuur je haar bijvoorbeeld elke 
maand een kaartje. Ook wanneer je nooit iets terug hoort, kan dit je toch voldoening en zin blijven 
geven omdat je je verbindt met je waarde. 

Doelen hebben in het leven zijn als ijkpunten, als hulpmiddelen bij het leven vanuit je waarden. 
Maar dan moet je eerst weten wat je waarden zijn. Waarden kies je met je hart. Je weet dat je een 
waarde te pakken hebt wanneer je inspiratie voelt, wanneer je merkt dat je er energie en zin van 
krijgt. Door trouw te zijn aan je waarden, krijg je een hoger doel. Daardoor kun je een ander pad 
kiezen dan je emoties je wellicht op willen sturen. En waarden helpen je ook prioriteiten te stellen. 

Onderdelen van waarde(n)vol leven zijn: 

– Waarden bepalen 
– Kijk in de spiegel van het leven 
– Walk your talk 

Oefening: je waarden meer na te leven 
Schrijf je drie belangrijkste waarden op en vraag je af 'wat bedoel ik als ik dat zeg?’ Als 
vriendelijkheid bijvoorbeeld belangrijk voor je is, wat bedoel je daar dan mee? De zachte kracht in 
de wereld? Radicale vriendelijkheid? Het type dat niemand kwaad doet? Of als gezond een waarde 
voor je is, wat betekent dat dan? Vibrerend? Sterk? Mindful? Kick-ass sporter? Gezonde keuzes? 

Beschrijf vervolgens per waarde de antwoorden op de volgende vragen: 

- Waar komt deze waarde tot uiting in je leven, werk of onderneming? 
- Leef je zelf ook altijd volgens deze waarde? 
- Wanneer is het gemakkelijk deze waarde als richtlijn te nemen? 
- Wat maakt deze waarde wellicht soms een uitdaging? 
- Wat gebeurt er als je die waarde niet naleeft? 
- Hoe kun je deze waarde gemakkelijker leven? 

Maak tot slot een plan waarin je in de méést kleine dingen gaat beginnen je waarden meer te leven. 
Zorg dat het geen grote gedragsdoelen zijn die je ‘kunt behalen’ maar dat je toewerkt naar doelen 
die geen tijd kosten (ik haal elke keer diep adem als ik een deurklink vastpak om te leren me 
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geregeld te ontspannen), makkelijk te integreren zijn (ik doe elke dag 1 buikspieroefening) of je 
stimuleren (ik sluit elk gesprek dat ik met iemand heb af met een bedankje of compliment). Door 
het klein te houden en je aandacht erop te focussen gedurende een aantal dagen/weken, zal je 
merken dat groei mogelijk is. Bedenk dus in je plan ook hoe je jezelf er tientallen keren per dag aan 
gaat herinneren! 
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