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TIJD VOOR EEN frisse START

Soms heb je van die gewoontes waar je eigenlijk mee wilt breken. Gewoon omdat
het fijner voelt om de dingen eens heel anders aan te pakken. Om bijvoorbeeld
anders te gaan denken en meer tijd voor jezelf te nemen. Maar hoe doe je dat
precies? Deze tips helpen je op weg.

verlangen Leven vanuit en verbinding
Terug naar overzicht
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Deskundigen
PIETER VAN BREEVOORT IS COACH, TRAINER EN THERAPEUT BIJ SUPERBLIJVRIJ.NL,
VOOR EEN LEVEN DAT BETEKENISVOL IS EN IN VERBINDING MET DE WERELD.
WILLEMIJN WELTEN IS MANIFESTATIE-EXPERT EN SCHREEF DE BESTSELLER

MANIFESTEREN KUN JE LEREN.

Soms onderdrukten mensen
hun ware behoeften uit angst
om egoïstisch te lijken
We hebben door corona een nare tijd achter de rug, die veel heeft veranderd. En
hoewel de mentale effecten daarvan (nog) niet in cijfers te vangen zijn, zijn we
allemaal op scherp gezet. Wie al ongelukkig of eenzaam was, kon daar meer last
van krijgen, wie vóór corona oplaadde van groepshobby’s of menselijke
verbinding moest op zoek naar alternatieven. Het gevolg was dat vrijwel iedereen
bronnen in zichzelf moest aanboren om de binnenwereld (beter) op orde te
brengen. En dat was misschien hard werken, maar het leverde ook veel moois op,
zegt coach en therapeut Pieter van Breevoort. “In mijn praktijk kreeg ik vragen als:
‘Wat doe ik met mijn onrust en hoe werk ik in deze omstandigheden aan de relatie
met mijn
ouders
(ex-)partner?’ Daarnaast maakte
denu
maatschappelijke
Terug
naar of
overzicht
Probeer
14 dagen gratis onrust
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over sommige maatregelen het lastig om angstige gevoelens in de persoonlijke
context te plaatsen. “Maar emoties als angst of woede komen voort uit behoeftes
en verlangens. Als je daar woorden aan geeft, kun je gevoelens inzetten om
onderliggende verlangens te ontdekken en bevredigen. Hoe wil je dan wél in de
wereld staan en wat zegt dat? Soms onderdrukten mensen hun ware behoeften
uit angst om egoïstisch te lijken. Anderen verlangden juist naar nieuwe grenzen.”
Door daar zonder zelfcensuur naar te kijken en dat vervolgens te uiten, kunnen we
een nieuw begin maken, zegt van Breevoort: “Dat groeiende zelfbewustzijn kan een
groot afscheid zoals een ontslag betekenen, maar ook het wél aangaan van iets
veroorzaken, zoals een liefdesrelatie. Goed luisteren naar jezelf is daarmee vaak
ook goed voor anderen. Het leidt naar een leven waarin ruimte is voor (meer)
verbinding.”

7 tot 9 uur slaap per nacht is noodzakelijk, afhankelijk van leeftijd en inspanning

Lief dagboek…
Journaling is niets anders dan een dagboek bijhouden, en het is hartstikke hip.
Niet alleen zou het stress en piekeren verminderen, het helpt ook om jezelf
positief te ontwikkelen. Elke dag journalen hoeft daarbij niet en lange verhalen
zijn ook onnodig: in vijftien minuten je gedachten opschrijven kan al meer
overzicht geven en ervoor zorgen dat je betere beslissingen gaat maken. Tip:
doe dat vooral ’s avonds voor het slapengaan: het ordent je gedachtestroom en
dat helpt weer bij slaapproblemen.

Apps en sites voor een positieve
mindset
● HOUSEOFDEEPRELAX.COM online yoga nidra-lessen en meditaties.
● FITINJEHOOFD.BE voor een positiever leven.
● VGZ.NL/MINDFULLNESS-COACH-APP voor meer zelfbewustzijn (gratis) .
Terug naar overzicht
Probeer nu 14 dagen gratis
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● STOPBREATHETHINK.ORG voor vriendelijkheid en (zelf)compassie.
● HEADSPACE.COM meditaties en achtergronden.
● MYHAPPIFY.COM oefeningen en internationale experts.
● SUPERBETTER.COM gedragsverandering en doelen in spelvorm.

Rust in je hoofd

Terug naar overzicht
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Een hoofd bomvol plannen en gedachten maakt gestrest. Deze tips kunnen
helpen:
Terug naar overzicht
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Vind je dit interessant?
Ontdek nu alle Nederlandse top titels in één
app!
Probeer nu 14 dagen gratis
Al abonnee?
Log in om verder te lezen

GA MONOTASKEN Schakelen tussen activiteiten kost energie en een (herstel)tijd
van ongeveer tien minuten per onderbreking. Wie ‘mono’ gaat, is aandachtiger en
effectiever.
MAAK EEN ‘BREINDUMP’ Schrijf alles op wat in je hoofd zit. Als dingen op papier
staan worden ze overzichtelijker dan als ze in je gedachten blijven zitten.
LOOP DE NATUUR IN Ga geregeld weg van je werkplek. Doe in die pauzes korte
ademhalingsoefeningen, ruim op of haal koffie als rustmoment.
KIES BEWUST ENERGIEVRETERS Maak je alleen druk over waar je invloed op hebt of
invloed op wilt hebben. Zo’n bewuste ‘cirkel van betrokkenheid en invloed’ maken
voorkomt te veel gepieker.
VISUALISEER EEN WORSTCASESCENARIO Dan kan de werkelijkheid alleen maar
meevallen.
Ga verder. En kijk niet te vaak terug. Wat gebeurd is, is gebeurd. En waarschijnlijk
met een, al dan niet goede, reden.
SLAAP GENOEG Creëer een vast dagritme om die slaaptijden heen. Leg je
smartphone in een andere kamer en stel een limiet op onlinetijd: het scheelt
bakken tijd en energie.
Terug naar overzicht
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Teken ervoor
Een andere manier om een positieve grip op je gedachten te krijgen, is

mindmapping; een combinatie van tekenen en schrijven in een boomstructuur.
Mensen zijn beelddenkers, dus wie zijn of haar gedachten tekent, maakt op een
natuurlijke manier contact met de structuur van de hersenen. Sterker nog: tien
beelden onthouden we beter dan tien zinnen, dus (aan)tekeningetjes maken
van wat je bezighoudt zorgt voor meer efficiëntie en een beter geheugen.
Mindmappen is niet moeilijk en je kunt er zo mee beginnen. Kijk voor instructies
en voorbeelden op mindmeister. com of op YouTube (‘hoe maak je een
mindmap?’).

80% VAN DE NEDERLANDERS MAAKT ELK JAAR GOEDE VOORNEMENS.
Eén op de vier lukt het om die ook daadwerkelijk vol te houden 150 minuten sportinspanning verspreid door de week is de huidige beweegnorm
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Lees meer

Alle artikelen

Manifesteren kun je leren
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een wensgedachte
zó vaak visualiseren en
Party
LINDA.
herhalen,
vanzelf werkelijkheid
heetopgesloten
manifesteren
(letterlijke
Bom
barstdat-ie
door geheimzin
nigheid wordt. Het
‘ik werd
in het
Terugzichtbaar
naar overzicht
Probeer
14 dagen gratis
rond
’liefdestrip’
schapenhok’
betekenis:
worden) en het werkt echt.
Dat zegtnu
manifestatie-expert
André Hazes moet flink inleveren voor

Edino van Dorsten (29) is de een van
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André Hazes moet flink inleveren voor

Edino van Dorsten (29) is de een van

zijn lange werkpauze van 2,5 jaar

de negen kinderen van Ruinerwold. Na

vanwege de coronacrisis en zijn

een jeugd vol fysiek en mentaal

emotionele burn-out. Hij deed

geweld is hij nu een eigen

voorheen maandelijks
gemiddeld
Lees meer

onlineplatformLees
gestart
om anderen te
meer

Willemijn Welten tenminste, die afgelopen najaar de bestsellerlijst binnenkwam
met haar boek Manifesteren kun je leren (“En dat succes had ik van tevoren
gemanifesteerd.”). Ooit was ze een carrièretijger, tot ze ontdekte dat ze met haar
gedachten en gedrag haar eigen leven kon creëren. Dat begint met elke dag met
een hand op je hart naar je behoefte te vragen. “Daarna zet je de intentie uit van
het leven dat je wilt, bijvoorbeeld door er een moodboard van te maken. Voel dan
aandachtig of dat wat je wilt er al is. Door positieve energie als warmte, veiligheid
of vrolijkheid te ervaren geef je een signaal af. Vertrouw er vervolgens op dat wat
je wenst er al is en ga door. En een paar jaar Weekend
geleden klonk dit misschien nog

Veronica Superguide

zweverig, maar die tijd is voorbij. Manifesteren is dus absoluut geen ‘trucje’, maar
Bn’er zijn, zo rijk word je ervan het
Waarom roxeanne niet wil getuigen
een
weg
naar
geluk
en
liefde,
zegt
Welten.
Ook
leuk: affirmeren kan de hele dag
geheim van de gages onthuld
Rachel Hazes wil geld zien van haar
door.
Bijvoorbeeld
voorafgaand
vergadering de intentie te ‘zetten’
Als
je bekend
bent door
in Nederland,
dan aan een
voormalig beste vriendin Marieke van
dat je
na afloop
goed
gevoel over hebt. En het verder open te laten wat er
kun
je er
daarmee
op een
tv een
aardige
Beek. Dochter Roxeanne is gevraagd
gebeurt.
Soms
is
dat
alles
even
wennen,
maar
na een tijd zal geregeld
boterham verdienen. Maar wat krijgen
te getuigen in deze zaak, maar zij
manifesteren
brein
positief
“In het begin zijn dat nog
die
BN’ers nouje
voor
een
uurtje versterken.
bij Beau Welten:
weigert op het verzoek van haar
‘olifantenpaadjes’,
totdat
je wens ondersteunen en je stappen zet
of
Op1, deelname
WiejeIsgedachten
de Mol?
Leesaan
meer
Lees meer
die daarbij horen.”

15 minuten per dag mediteren maakt al rustiger(er)

JE BENT WAT JE DENKT
Onze mindset (onze overtuigingen over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten)
wordt ook wel onderverdeeld in een vaste mindset en een groeiende. De eerste zal
veiligheid prettig vinden, de tweede wordt juist blij van uitdagingen. Beide
mindsets zijn even waardevol, maar in de groei-variant is (meer) ruimte voor
mogelijkheden, leren van fouten en uiteindelijk zelfverwezenlijking. Daarmee is
‘groeidenken’ natuurlijk nog geen garantie voor geluk, maar het helpt wel mee.
fotografie: getty images. bronnen: platformmindset.nl, meditatieamsterdam.nl, de
maakbaremens.nl,
charlottelabee.nl, happinez.nl,
willemijnwelten.com,
Terug naar overzicht
Probeer
nu 14 dagen gratis

23-05-2022 22:00

Tijdschrift.nl - TIJD VOOR EEN frisse START

10 van 10

https://www.tijdschrift.nl/artikelen/tijd-voor-een-frisse-start

nielsvansanten.nl

NIEUWS
PRIVACY & COOKIEBELEID

Download de Tijdschrift.nl app in de App Store of
Google Play

LEVERINGSVOORWAARDEN
Party
COPYRIGHT
DRAMATISCH DIEPTEPUNT VOOR

Willem-Alexander

KLANTENSERVICE

Wild hossend, springend en zingend

DISCLAIMER

presenteerden Willem-Alexander,

4.5

2.2

7023 beoordelingen

1636 beoordelingen

COOKIE
INSTELLINGEN
WIJZIGEN
Máxima
en de rest
van de koninklijke

familie zich tijdens de viering van
Koningsdag inLees
Maastricht.
meer Na de
© 2022 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden

Terug naar overzicht

Probeer nu 14 dagen gratis

23-05-2022 22:00

