
HIERDOOR
VOEL IK MEzo veel beter

ALEXANDRA, FIDESSA EN MARLEEN 
GINGEN OP ZOEK NAAR MEER  
GELUK EN MEER RUST. EN VONDEN 
DAT IN IETS HEEL EENVOUDIGS.

Tekst R E N E E  L A M B O O - K O O I J  Fotografie & styling R O S S I  &  B L A K E

  45 *  L I B E L L E  GEZOND&ZEN



L I B E L L E  GEZOND&ZEN *  46



ALEXANDRA SMITH (40) SCHRIJFT IEDERE DAG OP WAAR ZE DANKBAAR VOOR IS

“Ik kijk nu naar wat ik heb, 
niet alleen naar wat ik 

nog niet heb”
Alexandra: “Ik stond op het punt een nieuw kwartaal in 
te gaan met mijn bedrijf. Belastingtechnisch een nieuw 
begin. Maar als er niets zou veranderen, werd ook dit 
kwartaal weer een ramp. Er was te weinig werk, te weinig 
geld. De crisis voelde ik, zoals veel andere bedrijven, ook. 
Steeds vaker dacht ik: misschien moet ik de handdoek 
maar in de ring gooien? Het ging al lang niet goed. Ik 
voelde me vaak down. Al sliep ik negen uur achter elkaar, 
dan nog werd ik moe wakker. Ik had de energie niet om 
met nieuwe ideeën te komen. Het leek alsof niets lukte 
en mijn spaargeld was inmiddels op. Uit eten gaan met 
vriendinnen of op vakantie gaan, was er  nauwelijks nog 
bij. Waar ik dan weer verdrietig van werd. Zo  ontstond 
een vicieuze cirkel. Ik zat volledig in de het-glas-is- halfl eeg’-
modus. Wanneer er iets mis ging, voelde het alsof alles 
instortte. Iedere kleine tegenvaller gooide ik op de grote 
hoop van negativiteit. Tot zelfs mijn teen stoten  voelde 
als het einde van de wereld. Ik baalde ervan, want ik 
ben van nature een optimist. De laatste jaren had ik veel 
boeken gelezen over psychologie en over geluk. Al een 
paar keer was ik tegengekomen dat dankbaarheid uiten, je 
gelukkig maakt. En ik besloot: dat ga ik doen om het tij te 
keren. Honderd dagen lang iedere dag  opschrijven waar 

ik dankbaar voor ben. Ik wilde  positiviteit terug in mijn 
leven. Op deze manier dwong ik mezelf om ook positief 
te denken wanneer er iets tegenzat. Op mijn computer 
maakte ik een bestand aan: ‘100 dagen dankbaarheid’, 
noemde ik het.”

HONDERD DAGEN VOLMAKEN

“De eerste dag schreef ik dat ik blij was met mijn fi jne huis, 
in het centrum van Amsterdam. Eerder klaagde ik vooral 
over hoe klein het was. En dat mijn vrienden allemaal veel 
groter woonden. Nu besloot ik het anders te zien. Ik be-
taalde weinig huur, had geen hypotheek die als een molen-
steen om mijn nek hing. Ik had dan misschien geen tuin, 
maar achter mijn huis lag wel het Westerpark. Wat wilde ik 
nou nog meer? De tweede dag schreef ik dat ik dankbaar 
was dat ik die dag een goede carrièrecoach had gevonden. 
Iemand die mij en mijn bedrijf ging helpen. In de dagen 
erop was ik dankbaar voor een mooi boek dat ik las. Voor 
lieve mensen. Voor een dag waarop ik even niets had ge-
daan en me aan ontspanning had overgegeven. Het uiten 
van mijn dankbaarheid veranderde aanvankelijk weinig. 
Daar baalde ik van. Stiekem had ik natuurlijk gehoopt dat 
ik door een soort positiviteit overvallen werd en opeens 
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“ SOMS MOEST 
IK ECHT NA-
DENKEN WAAR 
IK DANKBAAR 
VOOR KON ZIJN. 
MAAR ALTIJD  
BEDACHT IK IETS, 
AL WAS HET 
MAAR HET  VERSE 
BROOD VAN  
DIE OCHTEND”

het licht zag. Maar ik besloot vol te 
houden, ik wilde sowieso die honderd 
dagen volmaken. Na een maand merkte 
ik dat er iets veranderde. Mijn bedrijf 
liep langzamerhand wat beter. Er 
kwamen nieuwe opdrachten binnen, 
de steun van de carrièrecoach sloeg 
aan. Dat maakte me vrolijk. Toen ik 
een paar dagen later een dag ziek thuis 

niet alleen dat: de maandomzet van 
mijn bedrijf was ook verdubbeld sinds 
ik hiermee begon. Ik gooide alles aan 
de kant, was er klaar mee. Het was fijn 
maar ik wilde niet meer. Ik ging op een 
verdiende vakantie naar Lanzarote. 
Wat was ik dankbaar voor de warme 
zon, die zo heerlijk scheen. Wat was 
ik dankbaar voor de liefde van mijn 

was, merkte ik voor het eerst dat ik echt anders was gaan 
denken. Ik dacht niet: getver, lig ik hier met griep, terwijl 
ik nog zo veel moet doen. Maar: wat een luxe dat ik lekker 
in mijn eigen, fijne bed uit kan zieken. Zonder dat een baas 
vindt dat ik gewoon moet werken. Ik realiseerde me dat ik 
echt veranderd was door mijn honderd dagen-project.”

COMPLEET EUFORISCH

“Het glas was niet meer altijd halfleeg, steeds vaker zag ik 
het als halfvol. Ik keek vaker naar wat ik wel had, in plaats 
van wat ik nog niet had. Ik bedacht hoe ik dingen die ik 
graag wilde kon bereiken, in plaats van te treuren over 
dat ik ze nog niet had bereikt. Soms was er weleens een 
dag waarop ik maar naar mijn lege computerscherm bleef 
staren. Dan kwam er niets. Ik voelde het niet en moest 
echt nadenken waar ik dankbaar voor kon zijn. Maar altijd 
bedacht ik iets, hoe klein ook. Al was het maar het verse 
brood van die ochtend. Niet dat ik het dan ook echt voelde, 
die warmte van dankbaarheid, maar als ik het de dag erna 
teruglas, voelde ik het wél. Het ging erom dat ik doorging. 
Dit afmaakte. Na honderd dagen was ik compleet euforisch. 
Ik huppelde van blijdschap door mijn huis. Het was af. En 

vriend en voor mijn fijne schoonfamilie, die mee was. Ik 
dacht het vaker en zei het ook. Dat voelde erg goed.”

IK VOEL HET GEWOON

“Het ging goed met mijn bedrijf en ik kreeg het weer druk. 
Heel druk. Dat was toch alles wat ik een jaar eerder wilde? 
Dus werkte ik me een slag in de rondte. Er was geen tijd 
meer om even stil te staan. Ik was vaker moe en kreeg rug-
pijn, voelde me onrustig. Dus pakte ik mijn  bestandje er 
weer bij en ging ik mijn dankbaarheid weer  opschrijven. 
Ik was dankbaar voor die vruchtbare afspraak. Ik was 
dankbaar voor de rust die ik vond in het weekend. We 
zijn inmiddels twee jaar verder, na de eerste dag dat ik 
hieraan begon. Ik doe het nog steeds. Soms vergeet ik een 
dag, maar dan denk ik ’s avonds in bed nog even aan waar 
ik die dag dankbaar voor was. Ik ben een positiever mens 
geworden. Ik heb echt bereikt wat ik  wilde, toen ik hier-
mee begon. Het gaat beter met mij en mijn bedrijf, omdat 
ik meer aandacht besteed aan het positieve en daarmee ook 
meer positiviteit aantrek. De dankbaarheid zit inmiddels 
echt ín me. Ik hoef mezelf niet meer bewust die vraag te 
stellen: waar ben ik vandaag dankbaar voor? Ik voel het 
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DE KRACHT VAN 
DANKBAARHEID
Verschillende universiteiten hebben 

onderzoek gedaan naar de kracht van 

dankbaarheid. Het is onder andere 

onderzocht door dr. Robert Emmons 

van de universiteit van Californië. Hij 

deelde zijn proefpersonen op in drie 

groepen. De mensen in de eerste 

groep liet hij meerdere keren per week 

opschrijven waar ze dankbaar voor 

waren. De  tweede groep schreef iedere 

dag op wat er mis was gegaan. En een 

derde groep schreef op wat die dag 

van invloed was geweest, positief of 

negatief. Na tien weken bleek de groep 

die schreef over waar ze dankbaar voor 

waren, het meest positieve beeld van 

het eigen leven te hebben. Ze waren 

minder vaak dan voorheen bij de dokter 

geweest en hadden meer bewogen. 

Zelf ook eens proberen? 

Op Facebook zijn diverse besloten 

groepen met wie je dankbaarheid kunt 

delen. Je kunt het beste met jezelf een 

afgebakende periode afspreken waarin 

je dit gaat doen, bijvoorbeeld dertig 

of zestig dagen. Je kunt het uiten van 

dankbaarheid ook doen tijdens het 

avondeten met het gezin. Iedereen 

noemt dan één ding waar hij of zij die 

dag dankbaar voor was. Als je het alleen 

doet, is het handig om het te koppelen 

aan een dagelijks ritueel als tanden-

poetsen of koken, zodat je het niet 

vergeet.

gewoon. Wanneer ik ’s ochtends op de fi ets zit. Of lekker 
uitslaap. Of wanneer ik een lekker broodje voor mezelf 
smeer. Er is altijd, zelfs op de meest vervelende dagen, 
een reden om blij te zijn. Iets moois, iets goeds, iets fi jns. 
Door dat aandacht te geven, wordt het leven echt mooier. 
Mijn leven voelt lichter. Ik kan beter omgaan met tegen-
slag omdat ik daar omheen nog zo veel positiviteit zie. Het 
is niet alleen maar zwaar. Ik isoleer negativiteit, zodat het 
niet alles besmet. Dat ene is inderdaad vervelend, maar 
kijk hoe mooi de rest van mijn leven is!”
Alexandra schreef een boek over haar experiment: Honderd dagen dank-
baarheid (via dagboekvaneenzzper.com). 
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Fidessa: “Ik deed al aan yoga toen iedereen nog vond dat 
het zweverige onzin was. In een schooltje ergens achter 
een hek. Met misschien drie of vier anderen. Ik dacht 
toen: ooit ga ik naar India, het land waar de yoga eeuwen 
geleden ontstond. Daar kan ik vast veel leren. Het bleef 
een droom, voor later. Tot ik op een dag besloot dat het 
tijd was. De aanleiding? Ik weet het niet precies. Het 
voelde als het juiste moment. Al had ik ook wel wat dingen 
te verwerken. Ik kon geen kinderen krijgen. Het verdriet 
daarom was al iets gesleten. Ik kon er inmiddels met 
iemand over praten zonder te huilen. Maar echt verwerkt, 
nee, dat niet. Ik had ook heel wat stress in mijn lijf. Hier 
in  Nederland was ik altijd actief. Rennen, vliegen, altijd 
maar doorgaan. Ik stelde mezelf vragen als: wat wil ik 
bereiken? Hoe ga ik nog succesvoller worden? Die vragen 
horen bij onze maatschappij. Daar is iedereen toch mee 
bezig? Maar het voelde steeds minder goed. Waarom altijd 
maar met de toekomst bezig zijn? Ik wilde het ook nú leuk 
hebben. Ik was op het moment zelf toch ook iets waard? Ik 
hoopte in India te leren hoe ik meer rust kon vinden.”

ANDERHALF UUR STIL LIGGEN

“Ik ging naar Rishikesh, een plaatsje aan de voet van de 
Himalaya in Noord-India. De lucht was er zo zuiver. Luxe 
was het niet, ik kreeg een simpele kamer met een bed en 
een kastje toebedeeld. Ik vond dat fijn. Even back to basic. 
Iedere ochtend stond ik om zes uur op. Ik deed een paar 
uur aan yoga en volgde meditatielessen. Op de een na 
laatste dag liep ik naar de yogaschool voor een les. Er zat 
een vrouw op de grond te wachten tot iedereen binnen 
was. Het was een prachtige ruimte met hoge ramen die 
openstonden. Buiten zongen de vogels. Ik nam plaats op 
een matje en wachtte rustig af. Eigenlijk wist ik helemaal 
niet wat voor les dit was. De lerares vroeg ons op de grond 
te gaan liggen. Ze zei: ‘Jullie gaan nu anderhalf uur stil 
liggen.’ Dat verbaasde me. Yoga was toch juist bewegen en 
zo je lichaam en geest ontspannen? Ze pakte een boek, 
sloeg het open en begon voor te lezen. Het enige wat 
wij moesten doen, was luisteren. Het was een soort scan 
door het lichaam. Ze benoemde ieder lichaamsdeel en 
vroeg ons met onze aandacht daarheen te gaan. Af en toe 

FIDESSA DOCTERS VAN LEEUWEN (44) DOET AAN SLAAPYOGA

“Ik slaap nu  lekkerder dan ooit”
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wisselde ze dat af met een visualisatie. Stel je voor dat je 
lichaam zo zwaar is als staal, of zo licht als watten. Als ik 
stopte met nadenken, ging de oefening bijna vanzelf. Na 
een uur dacht ik nergens anders meer aan dan aan de stem 
van de lerares. Ik voelde mijn spieren ontspannen en het 
werd stil in mijn hoofd. Geen gedachten, geen afleiding. 
Gewoon niets. Daar had ik zo naar verlangd. In mijn 
leven ging altijd alles maar door, van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat. En als ik niets hoefde te doen, waren er wel 
ideeën. Dingen die ik wilde onderzoeken of wilde opstar-
ten. Ik ben ondernemer, dus die ideeën zijn belangrijk. 
Maar soms moet dat ook even uit staan. Ik vond het altijd 
moeilijk om mijn gedachten uit te zetten, maar tijdens die 
eerste les slaapyoga, in India, lukte het wel.” 

HET BLAUWE BOEKJE GING MEE

“Na anderhalf uur was de les voorbij. Ik voelde me gewel-
dig. Zo licht, alsof ik niet liep maar zweefde. Ik ging naar 
de yogalerares en vroeg wat we zojuist hadden gedaan. 
Ze keek verbaasd. Yoga Nidra natuurlijk! Ik had er nooit 
van gehoord. Het betekent letterlijk yogaslaap en het is 
bedoeld om het lichaam en de geest te laten  ontspannen. 
‘Kennen jullie dat niet in het Westen?’, vroeg ze. Ik 
schudde verbaasd van nee, maar ik wist meteen: ik blijf 
dit doen. Dit is wat ik nodig heb. Diezelfde dag nog ging 
ik naar een lokale boekwinkel en kocht een klein blauw 

boekje over deze vorm van yoga. Dat boekje ging mee in 
de koffer naar huis. Het was in het Engels, zelf  vertaalde 
ik het naar het Nederlands en sprak het in op mijn 
 telefoon. Iedere dag voor het slapengaan en na het opstaan 
doe ik tien minuten slaapyoga. ’s Avonds helpt het me 
 inslapen en ’s ochtends geeft het me kracht voor de dag. 
Ik doe het in bed of in een speciaal kamertje in mijn huis 
op mijn yogamatje. Ik merk aan alles dat het me helpt. 
Geestelijk, want ik ben veel helderder en mijn energie is 
 evenwichtiger gedurende de dag. Mijn emoties verwerk 
ik makkelijker. Ook lichamelijk is er verschil. Zo heb ik 
minder last van pms wanneer ik ongesteld moet worden. 
Mijn huid is mooier, beter doorbloed en de fijne lijntjes 
zijn een beetje weggetrokken. Die gespannen mondhoeken 
zijn ook verdwenen.”

NIETSDOEN IS ÓÓK BELANGRIJK

“We denken in het Westen dat je overal hard voor moet 
werken. Sporten is goed voor je, net als gezond eten. 
Toen ik slaapyoga ontdekte, kon ik bijna niet geloven dat 
het me echt hielp. Kan iets dat zo makkelijk is en geen 
energie kost, zo goed voor je zijn? Nu zie ik dat nietsdoen 
 minstens zo belangrijk is als actief zijn. Ik ben daar zo blij 
mee dat ik het anderen ook vaak aanraad. Niet omdat ik 
ze per se wil overtuigen, maar omdat ik weet dat het hen 
 misschien ook kan helpen. Wanneer vriendinnen klagen 

“ IK BEN VEEL 
HELDERDER EN 
IK VERWERK 
MIJN EMOTIES 
MAKKELIJKER”
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SLAAP VAN DE YOGI ’S
Yoga Nidra betekent letterlijk ‘slaap van 

de yogi’s.’ De basis komt uit het oude 

India. In de twintigste eeuw bedacht de 

goeroe Satyananda Saraswati een mo-

derne variant die uit speciale ontspan-

ningsoefeningen bestaat. Aanhangers 

zeggen dat een half uur yoga Nidra 

gelijkstaat aan de ontspanning van drie 

uur slaap. In het Westen wordt deze 

vorm van yoga vooral gebruikt als hulp 

bij het inslapen. 

Ook proberen? 

Op YouTube staan veel fi lmpjes waarin 

yogadocenten yoga Nidra geven. Als je 

zo’n fi lmpje aanzet, vertelt een stem je 

precies hoe je kunt gaan liggen en hij 

begeleidt je tijdens deze vorm van yoga. 

Ook zijn er diverse cd’s te krijgen.

over rusteloosheid of stress stuur ik ze mijn bestandje toe. 
Het is aan hen of ze er iets mee doen natuurlijk. Maar ik 
gun het ze gewoon. Mijn vriend Alexander vond het in het 
begin maar vreemd. Zweverig ook. Nu hij ziet hoe goed het 
me helpt, doet hij soms mee. Dan liggen we samen in bed en 
zegt hij opeens; ‘Zullen we voor het slapengaan even samen 
slaapyoga doen?’ Dat vind ik zo lief. Ik zet de opname op 
mijn  iPhone aan en hij pakt stiekem mijn hand. Lichamelijk 
contact mag eigenlijk niet volgens de regels van yoga Nidra, 
maar zo samen in slaap vallen, is wel heel romantisch.”
Fidessa schreef, samen met Kirstin Hanssen, het boekje Slaapyoga, inclusief cd 
(via lightstylecreations.nl)

“ Ik voelde 
mijn spieren 
ontspannen 
en het werd 
stil in mijn 
hoofd”
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Marleen: “Ik denk dat ik van nature onrustig ben. Het 
zit in mijn hoofd. Vroeger maakte ik voortdurend 
to do-lijstjes en die lijstjes kwamen nooit af. Daar werd 
ik dan weer gestrest van. De dag afsluiten, wetende dat ik 
eigenlijk nog zo veel moest doen, vond ik moeilijk. Dan 
kon ik geen rust vinden. Ik wilde alles tegelijk doen en 
vond het moeilijk om te zien dat niet alles even belang-
rijk was. Dus waren er perioden dat ik tot twaalf uur ’s 
nachts doorwerkte en de volgende dag weer om zes uur 
opstond. Ergens wist ik wel dat dat de oplossing niet was. 
Dat het probleem niet zat in dat ik zo veel te doen had, 
maar in hoe ik daarmee omging. Ik wist dat het anders 
moest. Maar hoe? Daar kwam ik niet uit. Een half jaar 
 geleden was ik echt uitgeput. Mijn lijf was moe en mijn 
geest misschien nog wel meer. Ik werd zwaarmoedig, 
bij vlagen depressief. Ik werkte zo hard, deed zo mijn 
best en toch lukte het allemaal niet zoals ik wilde. Ik 
wilde niet langer zo doormodderen, dus stapte ik naar 
de huisarts. Hij raadde me een app met mindfulness-
oefeningen aan waar hij veel positieve dingen over had 
gehoord. We spraken af dat als dat niet hielp, ik terug 
zou komen. Ik hoopte natuurlijk dat dat niet nodig 
was, maar wist het niet zeker. Zou dit echt een verschil 
 kunnen maken?”

BRIESJE IN MIJN GEZICHT

“De volgende ochtend, na het wakker worden, deed ik 
mijn eerste oefening. Een prettige mannenstem sprak 
 tegen me en nam me mee naar een mooi bos. De lucht 
was blauw, de zon scheen op mijn schouders. Mijn 
gedachten schoten in die eerste minuut alle kanten op. 
Wat eten we vanavond? Heb ik nog afspraken vandaag? 
Had ik die ene belangrijke mail nou beantwoord of niet? 
Steeds haalde ik mezelf weer bij de les. Luisteren. Me niet 
laten afleiden. Heel langzaam belandde ik in gedachten 
in het land dat de stem omschreef. Ik voelde het bries-
je in mijn gezicht, en ik was zowaar even weg. Van alle 
dingen die ik nog moest doen. Van alle stress en haast. 
Mijn ademhaling was rustiger en dieper. Na tien minu-
ten was het afgelopen. Ik kwam met mijn gedachten weer 
terug in de kamer en opende mijn ogen. Na die eerste 
keer  veranderde er niet eens zo veel. Toch voelde ik: als 
ik dit een tijdje volhoud, kan dit mij misschien helpen. 
Ik besloot  iedere ochtend een oefening te doen. De eerste 
paar weken moest ik mezelf er echt toe zetten. In de tien 
minuten die de oefening duurde, kon ik ook zorgen dat 
er iets van mijn to do-lijst afgestreept kon worden, dacht 
ik stiekem. Maar ik zette door want ik wist dat de oude 
manier sowieso niet werkte. En ergens had ik gelezen dat 

MARLEEN  VAN GOETHEM (47) DOET IEDERE DAG  VOOR HET OPSTAAN MINDFULNESSOEFENINGEN 

“Dankzij die simpele  
oefeningen is het minder  
onrustig in mijn hoofd”
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als je iets iedere dag doet, het na 21 dagen een gewoonte 
is en vanzelf gaat. Dus zo lang wilde ik het minimaal vol-
houden. Toen ik die mijlpaal eenmaal bereikt had, wilde 
ik niet meer zonder.”
 
ADEM IN, ADEM UIT

“Ik doe de oefeningen nu ruim honderd dagen, iedere 
ochtend. Soms vergeet ik het. Heel soms. Dan voel ik 
tijdens de dag dat er iets niet goed is. Dan mis ik de rust 
die het me geeft. Als ik ’s ochtends mindfulness doe, 
schiet ik niet meteen van slapen naar actie, zoals vroeger. 
Ik geef mijn geest de kans om rustig te worden, voordat 
de dag begint. Vroeger dook ik voor het ontbijt al achter 
mijn computer om mail te beantwoorden. Soms dacht ik 
om 8 uur ’s ochtends al: ik ga het vandaag niet redden. 
Nu heb ik ook nog wel drukke dagen, maar het helpt om 
die te beginnen vanuit rust. Ik voel me nu echt zo veel 
beter dan een half jaar geleden. Rustiger en meer ont-
spannen. Om dat vast te houden, moet ik de oefeningen 
blijven doen. De onrust ligt altijd op de loer. Dat zit in 
me en kan ik niet veranderen. Laatst racete ik op de fiets 
van de ene naar de andere afspraak. En opeens dacht ik: 
waar ben ik nou mee bezig? Ik zei tegen mezelf: ‘Voel je 
lijf even.’ Dan adem ik een paar keer diep in, sta ik in ge-
dachten even stil, denk aan een van mijn oefeningen en 
dan ben ik meteen rustiger.”

OOK OP VAKANTIE

“Ik ben tegenwoordig minder streng voor mezelf. Ik zie 
nu aan het einde van de dag dat ik veel gedaan heb. En 
niet alleen dat het lijstje dat ik ’s ochtends maakte, nog 
niet af is. Andere mensen merken dat er iets veranderd 
is. Ze zeggen dat ik kalmer ben, minder chaotisch. Ik 
werk als kinderfotograaf. Ik zie dat de kinderen nog snel-
ler op hun gemak zijn bij mij dan vroeger. Misschien 
straal ik meer rust uit. Ik ben zo blij met wat de oefenin-
gen voor me doen dat ik anderen het vaak aanraad. Ieder-
een om me heen die klaagt over vermoeidheid, stress of 
depressieve gevoelens vertel ik wat dit voor mij veranderd 
heeft. Het is toch geweldig dat dit kan werken? Ik heb het 
helemaal zelf gedaan, daar ben ik best trots op. Toch val 
ik nog weleens terug hoor. Afgelopen jaar, toen we net op 
ons vakantieadres waren aangekomen, liep ik weer als een 
kip zonder kop rond. Er moest nog zo veel geregeld wor-
den. Toen zei mijn man: ‘Ga jij maar even je oefeningen 
doen.’ Ik had daar eigenlijk op vakantie helemaal geen 
zin in. Maar hij had gelijk. Ik heb die rustmomenten 
gewoon nodig, ook dan.”
De gratis app die Marleen heeft gebruikt, heet: VGZ Mindfulness coach.

“ IK HAD ERGENS 
GELEZEN DAT  
ALS JE IETS IEDERE 
DAG DOET, HET 
NA 21 DAGEN 
EEN GEWOONTE 
IS EN VANZELF 
GAAT”
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EVEN DIE GEDACHTEN 
UITZETTEN
‘To be mindful’ betekent zoiets als: bewust 

zijn. Mindfulness is een meditatievorm 

waarbij je leert om meer te leven in het 

nu, in plaats van alleen maar te denken 

aan later. Je leert om al die gedachten in 

je hoofd af en toe even uit te zetten. Even 

uit die eeuwige doe-modus te stappen. 

Dit kan helpen als je het gevoel hebt altijd 

te worden opgejaagd door dingen die nog 

moeten gebeuren of door verwachtingen 

van jezelf en anderen. Er is veel onderzoek 

gedaan naar de effecten van mindfulness. 

Conclusie: de oefeningen kunnen stress 

verminderen. En ook herstel je sneller 

en makkelijker van de stress die je wel 

ervaart. Doordat het piekeren minder 

wordt, slaap je beter en rust je meer uit. 

Zelfs fysieke pijn, van bijvoorbeeld een 

chronische ziekte, kan met behulp van 

mindfulness enigszins teruggedrongen 

worden. Maar ook bij mensen die niet 

per se veel stress ervaren, zijn positieve 

effecten ontdekt. Door mindfulness kun je 

beter relativeren, je beter concentreren en 

kun je makkelijker leren. Ook emoties heb 

je beter in de hand.

“ Iedereen om me heen die 
klaagt over vermoeidheid, stress of 
depressieve gevoelens vertel ik wat 
dit voor mij veranderd heeft”
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