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Editorial - de
zoektocht in
jezelf

Al jarenlang ben ik bezig met de

pijnlijker. In dit tijdschrift neem ik je

zoektocht in mezelf. Ik zal je niet

mee in verschillende onderdelen die in

vertellen dat dit een gemakkelijk pad

mijn optiek onderdeel zijn van de

voor mij is geweest (en nog steeds is),

zoektocht in jezelf. Daar kan ik

maar ik kan wel zeggen dat het mij

natuurlijk nog veel meer aan toevoegen,

ontzettend veel heeft gebracht.

maar ik geloof ook in stap voor stap. Je

Natuurlijk heb ik momenten waarop ik

hoeft niet alles tegelijk te doen en het

wat minder blij ben met mezelf, maar ik

niet meteen te kunnen. Het zijn allemaal

kan nu inmiddels (na lang oefenen)

onderwerpen waar ik bij mezelf naar

vanuit waarheid zeggen dat ik van

heb gekeken of waar ik nog mee bezig

mezelf houd en dat ik trots ben op

ben. Ik heb er mooie gesprekken met

mezelf. We zijn vaak het hardste voor

mensen over gehad en kan zeggen dat

onszelf en de rest komt daar mijlenver

je zeker niet de enige bent in de

pas achteraan. Dit maakt het leven niet

zoektocht naar jezelf. Ieders pad is

alleen een stuk moeilijker, maar ook

uniek. Dat maakt jouw pad ook zo mooi!
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Hoe kijk jij
naar jezelf?
Ons zelfbeeld is vaak iets waar we moeite mee
hebben. We kunnen erg kritisch over onszelf
zijn. Over ons uiterlijk, over hoe we reageren op
zaken of over hoe we onszelf zien met onze
persoonlijkheid. Het is en blijft een lastig punt.
Daarbij komt dat zowel fysieke als mentale
klachten je zelfbeeld ook kunnen beïnvloeden.
Deze klachten kunnen je het gevoel geven dat
je niet goed genoeg bent of het geeft je
mogelijk het gevoel dat je buiten de
maatschappij valt. Hoe je naar jezelf kijkt, is
alleen vaak niet in overeenstemming met hoe je
daadwerkelijk bent en hoe anderen je zien. In
deze editie neem ik je mee in verschillende
manieren om dit beeld stapje voor stapje te
veranderen van jezelf.

Stap voor stap
Verandering gebeurt niet zomaar in één nacht.
Het heeft tijd nodig om jezelf meer te kunnen
accepteren zoals je bent. Stap voor stap kom
je steeds dichter bij jezelf. Het belangrijkste
daarbij is dat je compassie voor jezelf blijft
tonen. Als je een minder goede dag hebt en
het je even niet lukt om positief naar jezelf te
kijken, mag dat er ook zijn. Je hoeft niet
meteen alles te kunnen. Belangrijk is om te
onthouden dat het ene moment waarop het
even niet lukt, niet kenmerkend is voor alle
andere pogingen. Om het vanuit mindfulness te
bekijken: elk moment staat op zichzelf en daar
hoeft geen oordeel aan gehangen te worden.

P A G I N A
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De rode draad

Een eerste check-in

Voor deze editie heb ik een rode draad

Voordat we beginnen aan die mooie

gekozen aan de hand van het boek van

zoektocht in onszelf hoe we ons

Gabor Maté, genaamd Wanneer je

zelfbeeld kunnen verbeteren, is het

lichaam nee zegt. In zijn boek bespreekt

interessant om de huidige stand van

hij zeven onderdelen die belangrijk zijn

zaken te bekijken. Laten we beginnen

voor heling. Deze heling is gericht op

met een handige test.

fysieke en mentale klachten en is
daardoor een mooie koppeling met hoe

Machteld Huber heeft een mooie

jij naar jezelf kijkt. De zeven onderdelen

methode ontwikkeld genaamd Positieve

waar hij het over heeft, zijn:

gezondheid. Deze methode is
ontwikkeld doordat zij aan mensen

Acceptatie: acceptatie van de

vroeg wat zij verstonden onder

situatie en de klachten.

gezondheid. Daar kwam ze erachter dat

Bewustzijn: het leren zien van je

mensen niet alleen waarde hechten aan

emotionele waarheid.

lichamelijke gezondheid, maar ook veel

Boosheid: het leren uiten van woede

waarde hechten aan een betekenisvol

en wat dit je kan brengen.

leven en dat dit invloed heeft op jouw

Autonomie: zeggenschap hebben

gezondheid. Zij heeft daarvoor zes

over wat je wilt en doet.

pijlers ontwikkeld die zijn ontstaan

Hechting: het belang van verbinding

vanuit haar onderzoek:

en de waarde van hechting.
Assertiviteit: de verklaring aan de
wereld dat je bent wie je bent en
dat dat goed is.
Bekrachtiging: jezelf bekrachtigen
door middel van verbinding en
uiting.

1. Lichaamsfuncties: hoe voel je je
fysiek?
2. Mentaal welbevinden: hoe voel je je
mentaal?
3. Zingeving: hoe kijk je naar je
toekomst?
4. Kwaliteit van leven: hoe zie jij de

Deze zeven onderdelen zijn geweven als
rode draad door deze editie. Het komt

kwaliteit van je leven?
5. Meedoen: hoe is het contact met

terug in onderwerpen als overtuigingen,

andere mensen en kan je deelnemen

hoe ga jij om met de pijn en de kracht

aan activiteiten?

van acceptatie. Daarnaast breng ik
andere deskundigen erbij die hierover

6. Dagelijks leven: hoe is je dagelijkse
verzorging?

geschreven of verteld hebben om ander
licht erop te schijnen.

Op basis van deze pijlers heeft ze een
vragenlijst gemaakt om te kijken waar jij
staat.

P A G I N A
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Op de website
mijnpositievegezondheid.nl kan je een
korte vragenlijst invullen van 42 vragen
om te kijken hoe het er bij jou ervoor
staat. Op basis van die uitslag kan je
alleen of samen met een vriend(in) of
professional kijken naar wat jij wilt
verbeteren in je leven.

Wil je kijken wat je vooruitgang is over
de tijd heen? Vul dan de vragenlijst na
een tijdje weer in en zie wat het verschil
is in je spinnenweb-uitslagen.

Het beeld van jezelf versus
dat van een ander
Vaak zijn we veel harder voor onszelf
dan voor een ander. Als een vriend in
dezelfde situatie zit, hebben we daar
eerder begrip voor dan als we er zelf in
zitten. Dan vinden we dat we het beter
of sneller moeten doen, terwijl dat vaak
niet mogelijk is.

Om eerlijk naar onszelf te kunnen kijken,
moeten we ook kijken naar wat het
beeld van anderen van ons is. Kijk eens
of je drie vrienden kan vragen hoe zij
naar jou kijken. Wat voor persoonlijkheid
en vaardigheden heb jij volgens hen,
waar ben jij te negatief over naar jezelf
toe volgens hen en waar zien ze jouw
potentie? Vaak geeft dit een heel ander
beeld dan wat je zelf hebt. Probeer
daarbij te werken aan het accepteren
van wat ze zeggen. Mogelijk geloof je
het zelf nog niet helemaal, maar dat
zegt niet dat het niet klopt wat zij
zeggen over je. Schrijf wat je vrienden
zeggen op en bewaar dit briefje tijdens
je innerlijke zoektocht. Het is een fijn
document om vaker naar terug te
grijpen.
P A G I N A
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De golven van het
leven evenaren
Het leven geeft je (meestal ongevraagd) ups en downs.
Het gaat als golven door. Ondanks dat we geen grip
hebben op hoe de golven gaan, kunnen we wel invloed
hebben over hoe we met de golven meebewegen. Strak
in het water blijven staan terwijl het water hard tegen
je aanbotst is minder aangenaam dan je laten
meebewegen met de golven.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een truc daarbij
is om te kijken naar hoe we onszelf rustig kunnen
krijgen. Dit wordt ook wel reguleren genoemd. Je hebt
daarbij twee vormen: zelfregulatie en coregulatie.
Zelfregulatie is gericht op jezelf rustig kunnen krijgen
als je alleen bent. Coregulatie is gericht op jezelf rustig
krijgen door in contact te zijn met anderen.

Vaak hebben mensen al een voorkeur wat betreft
zelfregulatie of coregulatie. Dit kan ontstaan zijn door
de manier waarop je opgevoed bent, wat je hebt
meegemaakt en hoe jij bent als persoon. Als je zelf erg
van theaterspelen houdt, is de gok te wagen dat je
meer de voorkeur hebt voor coregulatie. Toch is een
combinatie van deze twee belangrijk. Het is van belang
om jezelf te reguleren om niet in een emotie te blijven
hangen als niemand er is, maar het is ook van belang
om hulp van andere mensen te kunnen vragen.

P A G I N A
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Hechting &
regulatie
Opvoeding en hoe wij met
stress omgaan

Jouw voorkeur voor
reguleren

Het hebben van emoties, zegt Gabor Maté, ontstaat

De manier waarop we opgevoed zijn heeft invloed op

als een reactie op een prikkel op dat moment. Die

welke voorkeur wij hebben wat betreft zelf- of

prikkel wordt vergeleken in je database van de

coregulatie. Dit heeft te maken met de hechting die

hersenen met vroegere ervaringen en herinneringen.

we hebben met onze ouders. Via onze ouders leren

Je hersenen gaan er dus vanuit dat het in de

wij om contact te maken met onszelf en de wereld

toekomst exact hetzelfde gaat lopen als in het

om ons heen. We leren hoe we met emoties moeten

verleden. De manier waarop je hersenen

omgaan. Jonge kinderen hebben nog niet het

herinneringen vastleggen, wordt voor een groot deel

vermogen om zichzelf te reguleren. Dit doen ze via

bepaald door hoe je ouders met jou omgaan. De

de ouders. De ouders zorgen ervoor dat het kind

ouder laat zien of de wereld veilig en liefdevol is of

leert om de prikkels in de omgeving te interpreteren

juist onveilig en bedreigend. Dit is niet alleen door

op een bepaalde manier. Zo leert het kind of een

hoe je ouder naar de wereld kijkt, maar ook door hoe

situatie veilig of gevaarlijk is.

de ouder met jou omgaat. Hoe beter de ouder het
kind begrijpt, hoe beter het kind zichzelf gaat

De kunst van het leren reguleren is door een veilige

begrijpen. Er blijft een logisch gevolg komen op het

omgeving te hebben waarbij je zelf op onderzoek uit

gedrag dat het kind vertoont. Zodra onze behoeftes

kan gaan als kind. Wanneer een ouder de neiging

als kind worden vervuld, denk aan een kindje dat huilt

heeft om het kind teveel te beschermen, kan het kind

omdat hij honger heeft en de ouder die eten geeft,

afhankelijk worden van de ouder en enkel gericht zijn

dan ontstaan er bepaalde stofjes in de hersenen. Dit

op coregulatie. Andersom kan het zijn dat kinderen

zijn hormonen als dopamine (beloningssysteem) en

die een minder hechte band hebben met hun ouders,

serotonine (een gelukkig gevoel). Uit onderzoek is

zich volledig richten op zelfregulatie en geen hulp

gebleken dat hoe beter de hechting is tussen de

meer vragen. Dit hoeft niet alleen met je opvoeding

ouder en het kind, hoe meer van deze stoffen worden

te maken te hebben. Als je bijvoorbeeld iets heftigs

aangemaakt. Dit heeft ook vervolgens weer invloed

hebt meegemaakt in het verleden, kan dit ook invloed

op hoe iemand met stress omgaat. Hoe meer deze

hebben op de manier waarop je reageert op een

stoffen aanwezig zijn, hoe beter iemand om kan

situatie en hoe je jezelf reguleert. Goed is om te

gaan met stress.

weten dat je regulatiestijl altijd kan veranderen en je
daar zelf actief mee aan de slag kan.

Je kan jezelf trainen in het
ontwikkelen van zelfregulatie en
coregulatie
P A G I N A
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Zelfregulatie
Zelfregulatie is een mooie vaardigheid
om te hebben. Het betekent dat je je
emoties kan beïnvloeden door
technieken en methodes die je toepast
om niet overmand te worden door de
emotie.

Mijn top drie methodes voor
zelfregulatie:
1. Mediteren en
ademhalingsoefeningen - door op je
ademhaling te letten kan je emoties
beïnvloeden. Het maakt je rustiger
en zorgt ervoor dat je even stilstaat
in het moment.
2. Schrijven - schrijven is een
waardevolle manier om alle emoties
en piekergedachtes uit je hoofd te
krijgen. Het geeft je de ruimte om
het van een afstandje te kunnen
bekijken.
3. Creatief bezig zijn (schilderen,
tekenen, iets bouwen): door creatief
bezig te zijn, gebruik je weer andere
delen van je hersenen. Je bent even
afgeleid of gebruikt het juist om je
emoties op een creatieve manier op
papier (of canvas) te krijgen.

P A G I N A
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Coregulatie
Coregulatie is een manier om hulp te
vragen aan een ander om meer grip op
jezelf te krijgen. Je hoeft niet altijd om
hulp te vragen. Een gezellige avond met
vrienden kan ook je gevoel beïnvloeden,
zonder te hoeven praten over waar je
mee zit.

Mijn top drie methodes voor
coregulatie:
1. Afspreken met vrienden - dit kan zijn
door leuke dingen te ondernemen,
samen te lachen of een gezellige
spelletjesavond te organiseren.
2. Samen sporten - naast dat sporten
endorfine (het gelukshormoon)
aanmaakt, is het ook een fijne
manier om contact met elkaar te
leggen. Dit hoeft niet alleen in de
sportschool te zijn, maar samen
dansen, wandelen in de natuur of
een lesje zumba volgen kan al
wonderen doen.
3. Samen uit je comfortzone - door
samen theater te spelen of elkaar uit
te dagen in een potje worstelen kom
je uit de bevriezing van de emotie
en kom je weer in je actieve modus.

P A G I N A
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Hoe ga jij om met pijn?
Inzicht in jouw copingstijl
Iedereen heeft zijn eigen manier van
omgaan met pijn. Die manier kan je
ofwel goed uitkomen ofwel je erg in de
weg zitten. Maar wat zijn precies de
manieren om met pijn om te gaan?

Een copingstijl: wat is het
en hoe ontwikkel je het?

De zeven copingstijlen
Binnen coping wordt er nog onderscheid
gemaakt tussen probleemgerichte
coping en emotiegerichte coping. De
benamingen zeggen het al; de eerste is
gericht op het oplossen van een
probleem en de ander over het omgaan
met een emotie. Binnen de psychologie

Een copingstijl is een manier waarop je
met een situatie omgaat. Het is afgeleid

worden er zeven copingstijlen
onderscheiden:

vanuit het Engelse 'to cope with', wat
betekent 'kunnen omgaan met'. In het

1. Actief aanpakken en oplossen

leven ontwikkel je verschillende

Je kijkt naar het probleem, kijkt naar de

copingstijlen. Je zult er allerlei achter

verschillende opties die je hebt en kiest de

de hand hebben en ze kunnen

beste optie. Deze copingstijl is meer

verschillen per situatie. Toch is er vaak

gericht op problemen en minder van

één copingstijl die onze voorkeur heeft.

toepassing bij emoties.

Een copingstijl ontstaat vanuit je
kindertijd, waarbij je als reactie op een

2. Verdoving zoeken

situatie op een bepaalde manier

Hierbij loop je weg van de emotie of het

reageert. Dit is afhankelijk van je

probleem. Je zoekt een vorm van

omgeving en wat jij op dat moment als

verzachting en troost en vindt dit in de vorm

beste reactie ziet. Als je bijvoorbeeld

van seks, roken, drinken of bijvoorbeeld

een ouder hebt die sterk aanwezig is en

hard werken.

er niet tegen kan als jij je mond
opentrekt, zal je copingstijl eerder
neigen naar machteloze passiviteit

3. Vermijding
Je doet alsof het probleem niet bestaat en

waarin je jezelf de schuld geeft van wat

houdt dit volhardend vast. Er mag niet over

er gebeurt. Dit kan echter weer

gepraat worden en je doet alsof je neus

verschillen per persoon en is ook

bloedt.

verschillend qua leeftijd. Een kind van
zes jaar gaat anders met de situatie om
dan een volwassene van veertig jaar.
P A G I N A
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4. Sociale steun zoeken
Je zoekt contact met andere mensen, op

Manieren om met fysieke
pijn om te gaan

zoek naar steun en begrip. Je kan iemand
om hulp vragen om je probleem te helpen

Vaak komt pijn ons niet goed uit.

oplossen.

Ondanks dat we weten dat het een
teken is van ons lichaam dat we meer

5. Machteloze passiviteit of depressief
reactiepatroon

rust moeten pakken of beter voor

Dit is een copingstijl waarbij je jezelf de

pijn omdat het in de weg staat en we

schuld geeft over de situatie en je twijfelt

nog een bepaalde deadline willen

aan je eigen doen en laten. Dit zorgt ervoor
dat je veel piekert. Door het machteloze

onszelf moeten zorgen, negeren we de

halen. Dit is een begrijpelijke reactie in
de huidige maatschappij.

gevoel heb je het idee dat je niets aan de
situatie kan veranderen.

Toch is de pijn er niet zonder reden en

6. Het uiten van je emoties

kan de pijn mogelijk zelfs sneller
opgelost worden als je er even naar

Dit is letterlijk wat de omschrijving al zegt;
je uit je emoties naar andere mensen toe.
Dit kan zowel op een rustige manier of op
een manier waarop je agressie en frustratie

kijkt, om vervolgens daarna weer door te
kunnen gaan met werk (misschien wel
op een rustiger tempo).

er naar de ander uitkomt.

Denk bijvoorbeeld eens aan hoofdpijn

7. Geruststellende gedachten
Je vertelt jezelf dat het allemaal wel

tussen je ogen, bij de holling waar je
wenkbrauwen en neus samenkomen. Een

losloopt en de situatie wel weer goed komt.

hoofdpijn op deze plek kan wijzen op

Je ziet de positieve kanten van de situatie

het feit dat je te weinig water hebt

en houdt jezelf dat er een reden voor is dat

gedronken. Het drinken van een paar

dit gebeurt. Dit zorgt voor meer rust in

glazen water kan dan al verlichting

jezelf.

geven. Zo kan een stekende pijn in je

Elke copingstijl heeft een positieve en
negatieve kant. Dit is geheel afhankelijk
van wanneer je de copingstijl inzet. Als
je in een levensbedreigende situatie zit,
is het niet handig om jezelf rustig te
krijgen met geruststellende gedachten.
In dat geval is actie ondernemen
handiger.

Deze copingstijlen gebruiken we niet
alleen bij ervaren problemen en
emoties, maar ook rondom het ervaren
van fysieke pijn in ons lichaam.

schouder na lang in dezelfde houding te
hebben gezeten, een teken zijn dat je
even van houding mag gaan wisselen.
Of nog beter: een rondje gaat
wandelen waarna je weer door kan
gaan met je werk.

Door de drukte van de dag vergeten wij

Daarbij benoemt hij dat één van de

vaak om te kijken naar wat ons lichaam

zeven onderdelen tot heling ligt in

aan boodschappen geeft. Gabor Maté

assertiviteit. Assertiviteit ligt volgens

beschrijft op een mooie manier dit

hem in het feit dat we zelf mogen

fenomeen. Hij geeft aan dat je lichaam

bepalen wat we willen in het leven. We

de signalen geeft die je brein gemist

hoeven ons niet te laten leiden door de

heeft en dat het van belang is om hier

overtuiging dat we maar door moeten

aandacht aan te besteden.

gaan met dingen ondernemen en dingen

Drie manieren om je
lichaam anders te
benaderen
Irene Lyon

regelen om onszelf en anderen tevreden
te houden, of vanuit een angst als we
stilstaan dat we dingen gaan voelen.

2

Assertiviteit is volgens hem de verklaring
aan jezelf dat je goed bent zoals je

is gespecialiseerd in het

lichaam en met name het zenuwstelsel.
Zij geeft aan dat wij vaak niet bewust
zijn van wat ons lichaam aangeeft. Een
goede eerste stap hierin is volgens haar
het kijken naar je biologische impulsen.

bent, onafhankelijk van je verleden, je
eigenschappen of hoe anderen je zien,
zonder te hoeven bewijzen dat je iets te
bieden hebt aan de wereld. Dit geeft
zowel rust voor de geest als voor het
lichaam.

Denk daarbij aan het aanvoelen
wanneer je dorst hebt, wanneer je naar
het toilet moet of wanneer je beweging
nodig hebt. Doordat we vaak vastzitten
in een bepaald ritme op een dag en erg
gefocust zijn op het werk wat we doen,

1

kunnen we daarin bijvoorbeeld vergeten
om genoeg te drinken. Daarbij voelen
we vaak nog slechter wanneer ons
lichaam wat beweging nodig heeft. Dat
is niet alleen fijn voor je lichaam, maar
ook voor je geest. Zo kan het ook weer
een positief resultaat hebben op je werk
doordat je jezelf even in een andere
context plaatst.

Gabor Maté

Ronhild de Brito

is gespecialiseerd in

geweldloze communicatie en
embodiment. Zij is van mening, en velen
met haar, dat je er eerst voor moet
zorgen dat je goed voor jezelf kan
zorgen met de nodige hulpmiddelen
(denk aan mindfulness,
ademhalingsoefeningen,
schrijfoefeningen), om daarna naar
binnen te gaan en bij jezelf na te gaan
wat er pijn doet. Wees je daarbij bewust
wat je normaal gesproken doet om weg
te gaan bij je pijn. Welke acties
onderneem je dan en hoe praat je tegen

3

jezelf als je pijn hebt? Ga vervolgens
is een huisarts en

counselor en heeft zich gespecialiseerd
in de behandeling van emotionele
stukken die invloed kunnen hebben op
een ziekte. Hoe wij omgaan met onszelf
en ons lichaam heeft volgens hem te
maken met de overtuigingen en

kijken of je naar de pijn toe kan gaan,
zonder er iets mee te hoeven doen. Je
hoeft enkel de toestemming te geven
dat het er mag zijn, dit kan bij zowel
emotionele als fysieke pijn. Dit doe je
vanuit de gedachte dat pijn komt en
gaat. Het is geen vaststaand principe.

copingstijl die wij hebben in het leven.
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Fysieke en emotionele
pijn
De relatie ertussen en hoe ze invloed op
elkaar hebben
Lichaam en geest worden vaak apart

Vervolgens moesten zij aan de tweede

van elkaar gezien. Denk maar eens aan

groep enkel de manier uitleggen

het ziekenhuis, waar je behandeld wordt

waarop de ademhaling moest gaan,

per lichaamsdeel per afdeling en daar

zonder te benoemen dat dit de

los van, je naar een psycholoog of

emotionele gemoedstoestand kon

psychiater kan gaan om aan het

veranderen. Uit het onderzoek bleek dat

mentale stuk te werken. Daarin wordt

door enkel de ademhaling te doen van

vaak het stuk vergeten van de

de uitleg, de groep ook daadwerkelijk

verbinding tussen lichaam en geest.

de gekoppelde emotie ervaarde. De
emoties die in dit onderzoek werden

Hoe werkt deze verbinding?

beïnvloed door de ademhaling waren
blijdschap, woede en angst.

Mogelijk heb je het zelf al eens ervaren,
je hebt veel last van hoofdpijn en
hierdoor ga je je negatiever voelen. Je
hebt geen zin meer in je dag en wil het
liefst naar je bed toe. Andersom kan het
zijn dat je iemand leuk vindt en verliefd
begint te worden. Opeens voel je dan in
je lichaam het gevoel alsof je vlinders in
je buik hebt. Dit is een fysieke ervaring
van je gevoelens. Bij deze kleine
voorbeelden kan je al ervaren dat er
een verbinding is tussen je lichaam en
geest. Hier kan je zelf ook invloed op
uitoefenen. Uit een onderzoek is
gebleken dat ademhaling gekoppeld is
aan emoties. De eerste groep van het
onderzoek moest uitzoeken of zij hun
emoties konden veranderen op basis van
hun ademhaling.

De invloed van emoties op je
lichaam
Uit een onderzoek van Burns in 2006
blijkt dat woede voor mensen met
chronische lage rugpijn spanning kan
opwekken in de dieper liggende
rugspieren. Meditatie rondom vergeving
daarentegen, blijkt uit het onderzoek
van Carlson en collega's, werkt juist
pijnverlichtend bij mensen met
chronische rugpijn. Een ander
opmerkelijk voorbeeld is dat fysieke pijn
en eenzaamheid worden verwerkt in
hetzelfde gebied in de hersenen. Bij het
ervaren van fysieke pijn kan je
gevoeliger worden voor eenzaamheid en
andersom.

Dit blijkt uit het onderzoek van Montoya

Bij meneer 1 was er een ongeluk

en collega's. Dit kan mogelijk verklaren

geweest op de werkplaats waarin hij op

waarom mensen die eenzaam zijn meer

een spijker stapte die door zijn schoen

last hebben van fysieke klachten. Bij het

aan de bovenkant eruit kwam. Met

aanwezig zijn van een geliefde blijkt de

spoed is hij naar de eerste hulp gegaan

pijn ook weer minder te worden.

waar hij moord en brand schreeuwde
van de pijn. Hij kreeg een flinke scheut

Het bio-psycho-sociaalmodel

pijnstillers toegediend, waarna ze naar
zijn voet gingen kijken. Ze maakten een

In veel van zijn lezingen benoemd

foto van zijn voet, en wat bleek? De

pijnexpert Steve Haines het bio-psycho-

spijker was precies tussen zijn tenen

sociaalmodel. Hij is namelijk van

doorgegaan en had geen enkele schade

mening, en met hem vele andere experts

aangericht. Zijn hersenen waren er

op dit gebied, dat er verschillende

echter van overtuigd dat er iets heel

gebieden zijn die invloed hebben op de

ernstigs mis was met zijn voet en in zijn

pijn en de beleving van pijn. Pijn begint

gedachtes deelde meneer 1 deze

met een fysieke situatie waarbij er

conclusie van de hersenen.

bijvoorbeeld sprake is van een
verwonding. Wat er echter soms hierna

Meneer 2 was aan het werk met een

gebeurt is dat de wond al is geheeld,

spijkerpistool. Na een tijdje ermee aan

maar er nog vanuit het mentale aspect

de slag te zijn geweest, voelde hij dat

een bepaald beeld is over die wond, dat

hij het spijkerpistool afschoot zonder te

het nog niet goed zit. Belangrijk is om

weten waar de spijker heen was

daarbij te weten dat pijn wordt

gegaan. Hij ging rustig door met zijn

geregistreerd in de hersenen.

werk en had er verder geen boodschap

Gedachtes hebben daarbij ook invloed

aan. Na twee weken kreeg meneer 2

op de beleving van pijn. Zo kan het

wat last van zijn tanden en besloot naar

gebeuren dat de wond al volledig is

de tandarts te gaan. Daar aangekomen

geheeld, maar wij vanuit angst en

werd er een foto gemaakt van zijn

gedachtes de pijn in stand houden.

gebit, waaruit bleek dat de spijker die
per ongeluk was afgeschoten door zijn

Het verhaal van de twee
spijkers

gehemelte en tanden was gegaan.
Wonder boven wonder is hij hierdoor
niet gaan bloeden. Het bijzondere aan

Om dit principe van de invloed van

dit verhaal is dat meneer 2 bijna geen

gedachtes op de hersenen en daarmee

last had van de spijker, doordat hij niet

de beleving van pijn te illustreren, heb ik

bewust heeft geregistreerd dat de

een mooi voorbeeld van Haines. Het

spijker door zijn

voorbeeld gaat over twee mannen die

lichaam heen ging.

los van elkaar een vervelende ervaring
hebben gehad met een volledig andere
uitwerking.
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De invloed van de geest op de
ervaring van pijn

Verschillende soorten pijn
Peter Levine benoemt in zijn boek

Zoals we zagen bij het voorbeeld van

Freedom from Pain, drie soorten pijn.

de twee spijkers, hebben onze

Fysieke pijn wordt veroorzaakt door

gedachtes en de manier waarop de

bijvoorbeeld een ongeluk of

input door de hersenen wordt verwerkt

weefselschade. Pijn gebaseerd op

invloed op hoe wij pijn voelen.

emoties wordt gevormd door sterke,
onopgeloste emoties die vastzitten in

Een goede oefening die Steve Haines

het lichaam en niet worden geuit. Tot

daarbij benoemt is om te kijken naar de

slot is post-traumatische pijn een pijn

manier waarop je over je lichaam praat.

die ontstaat vanuit grotere reacties als

Sommige mensen met chronische pijn

overdonderd zijn, doodsangst ervaren of

ervaren hun lichaam als 'kapot' en dat

het ervaren van schadelijke situaties.

ze niets meer kunnen. Hoe vaker dit
gedacht wordt, hoe groter de kans
wordt dat de hersenen dit zien als
werkelijkheid en je vast komt te zitten in
een loop van negativiteit en meer

Volgens Levine is het van belang bij het
behandelen van pijn, om je bewust te
zijn van het feit dat er een overlap zit
tussen deze drie soorten pijn.

klachten. Moseley & Butler benoemen
daarbij welke metaforen je kan
gebruiken die positief werken voor je
klachten. Dit zijn:
Het is veilig om stijf te zijn.
Pijn is niet gelijk aan schade.
Beweging doet goed ('motion is

Pijn is een signaal van je lichaam dat er
een innerlijke disbalans is, benoemt
Gabor Maté. Volgens Maté is het van
belang voor heling van het lichaam om
te durven kijken naar je eigen fysieke,
maar ook met name de emotionele pijn.
Daarnaast is het volgens hem van

lotion').
Bewegen werkt als medicijn.

belang dat we aanwijzingen van stress
in ons lichaam leren herkennen. Zo
kunnen we het lichaam gebruiken om
onszelf beter te leren kennen als we met
ons brein signalen hebben gemist

Hoe je
denkt heeft
invloed op
hoe je pijn
ervaart

rondom stress. Hij benoemt dat het
goed is om signalen van het lichaam te
zien als boodschappen en niet alleen
als symptomen die opgelost moeten
worden.
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Onderdrukking
en extreme uiting
van woede
twee kanten van
dezelfde
medaille

Woede is een emotie die we vaak

Over dit onderwerp ging Gabor Maté in

verstoppen. We hebben er ofwel

gesprek met arts en psychotherapeut

negatieve ervaringen mee door een

Allen Kalpin. Kalpin is van mening dat de

ouder of iemand in de omgeving die zijn

onderdrukking of het heel groot uiten

woede zeer groot uitte. Aan de andere

van woede twee kanten zijn van een

kant kunnen we er ervaring mee hebben

medaille die te maken heeft met angst

doordat we hebben geleerd om woede

voor de authentieke ervaring van

weg te stoppen. In beide gevallen is er

boosheid.

een negatieve associatie ontstaan met
deze emotie.

Boosheid in de natuur

Wanneer er sprake is van een
authentieke ervaring van boosheid
ervaar je een bepaalde stroomstoot in
je lichaam die je klaarmaakt voor de

In de natuur wordt woede of boosheid

aanval. Daarbij ontstaat er een situatie

gezien als iets positiefs om dit te uiten.

waarin je geen angst ervaart en er is

Daar wordt het gebruikt om te

juist een ontspanning van de spieren. De

voorkomen dat alle mannetjesapen

stem wordt lager en de kaken

elkaar aanvallen. Als er een andere

ontspannen meer.

mannetjesaap het territorium betreedt
van de ander, komt er een wedstrijd van

Uit zijn onderzoek bleek, als hij de vraag

laten zien wie de grootste en sterkste is.

stelde wat mensen ervaren in hun

Dit doen zij door hun woede te uiten.

lichaam als ze boos zijn, dat mensen

Niet door elkaar aan te vallen, maar

een fysieke ervaring hadden van angst.

door harde geluiden te maken en zich

De stem wordt meer gespannen, de

groot te maken. Degene die het sterkste

ademhaling is oppervlakkig en de

aanwezig is wint de wedstrijd en er

spierspanning gaat omhoog. Dit is

wordt voorkomen dat er een gevecht

kenmerkend voor angst en niet voor

komt. Zo blijven ze beide sterker en

woede.

hoeven ze niet nodeloos te vechten. Een
mooie oplossing en een mooie

De conclusie hiervan is dat de woede

toepassing van de emotie.

enkel door middel van woorden wordt
geuit, maar het niet doorvoeld wordt.

Het uiten van woede
Toch is het vaak voor mensen moeilijker
om dit te uiten. Dit komt, zoals hiervoor
al besproken, vaak door de associatie
die wij hebben met het uiten van woede
en de daaraan gekoppelde
overtuigingen over hoe wij ons moeten
gedragen.
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Woede kan daarbij niet losstaan van
andere emoties, zoals angst. Als er
woede wordt geuit naar iemand van wie
degene houdt, wordt er een vechtvluchtreactie ingezet. Wat het
ingewikkeld maakt is dat de
woedereactie tussen de behoefte aan
liefde en hechting gaat zitten. Daardoor
komt er ook angst en schuldgevoel bij
kijken. Dit maakt woede een complexe
emotie.

Aan de andere kant kan het uiten van
woede ook eng zijn, als dit door je
ouders altijd is bestempeld als iets
slechts.

Een natuurlijke oplossing om
te ontladen
Maté geeft daarbij enkele stappen waar
bij stilgestaan kan worden als je woede
ervaart.
1. Woede is een proces wat gebeurt in
je lichaam en dat mag er zijn.
Probeer ervoor open te staan dat
woede er ook mag zijn.
2. Boosheid heeft een waarde, omdat
er een boodschap achter zit. Het
kan zijn dat ik door iets ben geraakt
wat ik heb waargenomen, of het kan
een daadwerkelijke dreiging zijn in
mijn omgeving waardoor mijn vechtvluchtreactie op gang wordt
gebracht. Kijk of je kan achterhalen
wat de reden is dat je boos bent.
Het gaat er daarbij om dat je de
ervaring van boosheid er laat zijn,
zonder het weg te drukken. Vervolgens
kan je er uiting aan geven in woorden of
daden, zonder dat je de emotie de
overhand laat nemen. Jij bent in leiding
van de emotie.
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De invloed van
onze overtuigingen
Onze hersenen controleren continu de
omgeving en kijken naar prikkels die we
binnenkrijgen. Niet al die prikkels
hebben wij bewust door. Dit zijn er
ongeveer vijf tot negen per moment die
je bewust doorkrijgt. Voordat er wordt
gekeken welke prikkels doorgelaten
worden, vindt er nog een filterproces
plaats. Dit zijn verschillende filters die je
gebruikt om de prikkel te beoordelen.
Deze filters bestaan uit onder andere
overtuigingen, herinneringen

en je

sociale en culturele achtergrond. Dit
kan vaak handig zijn, maar niet altijd. Zo
kan een overtuiging, die vaak niet klopt,
je belemmeren in het ondernemen van
bepaalde stappen of zorgt het ervoor
dat het lastig is om het beeld van jezelf
te veranderen. Het kan dus een fijne

Soorten overtuigingen
Een overtuiging is iets wat wij zelf
geloven. We creëren in ons hoofd een
beeld van de wereld waar we aan
vasthouden. Dat beeld kan
ondersteunend zijn of juist niet. Er zijn
daarbij twee verschillende soorten
overtuigingen. Er zijn belemmerende
overtuigingen en positieve
overtuigingen. Een kenmerkend
voorbeeld van een belemmerende
overtuiging is Ik ben lelijk. Een positieve
overtuiging kan zijn Ik ben goed zoals ik
ben. Iedereen is in staat om positieve
overtuigingen te hebben. Vaak is het
echter makkelijker om een
belemmerende overtuiging te hebben
dan een positieve.

stap zijn om je eigen overtuigingen eens
te onderzoeken en te kijken waar jij
jezelf tegenhoudt.
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Hoe ontstaan overtuigingen?
Het ontstaan van een overtuiging kan
ontstaan op drie manieren. Als eerste
kan het ontstaan door anderen. Dit is
meestal door je ouders. Als kind neem je
alles voor waarheid aan en daardoor
neem je al snel overtuigingen van
iemand anders over.

De tweede optie is dat je een overtuiging
krijgt door een ervaring. Dit zijn altijd
emotionele ervaringen waarbij iemand je
heeft geraakt. Als dit vaak herhaalt wordt,
kan je deze overtuiging gaan geloven en
zien als je eigen waarheid. Tot slot kan je
een overtuiging krijgen door een bepaalde
gedachte onbewust te blijven herhalen. Je
blijft jezelf bijvoorbeeld onbewust vertellen
dat je je op een bepaalde manier moet
gedragen bij bijvoorbeeld je vader of
schoonmoeder. Dit ga je uiteindelijk
aannemen als de waarheid.

Inzicht in jouw overtuigingen
Je kan een overtuiging herkennen aan een
bepaald patroon dat zich blijft herhalen in
je gedrag. Het is ook te zien aan een uiting
van iets wat je graag wilt doen, maar iets
blijft je maar tegenhouden. Daar kan een
sterke overtuiging onder zitten. Je kan
daarnaast vragen aan jezelf stellen zoals
'wat moet ik altijd doen van mezelf? ' en
'hoe kijk ik naar mijzelf? '. Dit geeft vaak ook
al een beeld van overtuigingen over jezelf
en de wereld. Probeer niet meteen achter
elke overtuiging te komen. Sommige zitten
ook wat dieper geworteld. Kijk per
overtuiging wat je kan doen om deze te
veranderen en ga dan weer verder naar de
volgende.
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Een overtuiging ombuigen
Een mooie manier om aan je overtuiging te
werken is door een oefening vanuit NLP. Bij
deze oefening kijk je naar een specifieke
overtuiging. Je neemt vervolgens twee
stappen:

1. Wat is de positieve intentie van de
overtuiging? Waar probeer jij jezelf voor
te beschermen? Welk gevoel zit er
achter de overtuiging of welke
herinnering is eraan gekoppeld? Wat is
het nut van de overtuiging voor jou?
2. Stel jezelf vervolgens de vraag hoe je
deze positieve intentie kan vervullen
zonder deze overtuiging.

Het veranderen van overtuigingen is niet
altijd even makkelijk, maar zeker de moeite
waard. Het heeft de potentie om je een
lichter leven te geven. Vooral een leven
waarin je liever voor jezelf bent en een
positiever beeld van de wereld hebt.

Belangrijk is om daarbij weer bewust te zijn
van de mindfulness aanpak. Je hoeft niet
boos te worden op jezelf om het feit dat je
een bepaalde overtuiging hebt. Je kan juist
blij zijn dat je je nu bewust bent van de
overtuiging en dat je er iets aan kan doen.
Je hebt geen invloed op hoe het verleden is
gelopen. Je hebt wel altijd invloed op hoe jij
reageert op situaties, gedachtes en
emoties. We zijn al hard genoeg voor
onszelf. Laten we juist trots op onszelf zijn
dat we zo goed bezig zijn met aan onszelf
werken en de hardheid in onszelf juist
bewust verzachten.
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Acceptatie:
Het paradoxale
ervan en wat het je
kan brengen

Acceptatie is een onderwerp waar we

Het kan helpen bij het omgaan van

graag advies over geven aan anderen,

lastige en zware emoties, maar ook bij

maar het vaak lastig vinden om het toe

stressklachten, psychosomatische

te passen in ons eigen leven. Als iemand

klachten en depressies. Ook een burn-

zegt dat je iets moet accepteren, is ons

out kan er goed mee behandeld

antwoord over het algemeen dat het

worden. De behandeling maakt gebruik

makkelijker gezegd dan gedaan is. Dit

van praktische oefeningen en theorie.

maakt acceptatie een strijd waar we

De ACT methode wordt toegepast door

lang in kunnen zitten.

psychologen en psychotherapeuten die

Het paradoxale van
acceptatie

hierin een specialisatie hebben gedaan.

Wat het je kan brengen

Het bijzondere aan acceptatie is dat
het heel paradoxaal is. Hoe harder je
werkt aan het accepteren van een
bepaald aspect in je leven, hoe
moeilijker dit gaat. Dit komt doordat je
het wilt forceren. Wat het juist
paradoxaal en dus het
tegenovergestelde maakt, is dat het
loslaten van het moeten accepteren van
de situatie vaak zorgt voor acceptatie.
Er komt rust en ruimte in de situatie en
dat maakt dat de emotionele laag er
wat meer vanaf is.

Ondanks dat het een lastige strijd kan
zijn om zaken te leren accepteren in je
leven, is het neerleggen van de strijdbijl
en daardoor juist op een dieper niveau
het te accepteren, een manier waar
veel heling in zit. Het kan je helpen om
meer energie over te houden die je
anders kwijt was geraakt aan het
continu frustreren over of zorgen maken
over de situatie. Daarnaast kan het je
een vrijer gevoel geven. Je zit niet meer
verwikkeld in de oude emoties en de
pijn van vroeger, maar hebt het een

Eerste hulp bij accepteren
Toch is het leren accepteren van een
situatie niet altijd makkelijk. Dat is ook
niet zo gek, want er gebeurt van alles in
je leven en niet alles is zomaar te
behappen. Daarvoor is er een speciale
therapievorm ontwikkeld, genaamd
Acceptance Commitment Therapie. Het
gedeelte Acceptance is gericht op het

plekje kunnen geven.

Goed om te onthouden is dat iedereen
zijn eigen tempo en proces heeft.
Iedereen is dus ook op een ander
moment toe aan acceptatie van de
situatie. Je kan dit niet afdwingen (zoals
we hiervoor hebben gezien), maar je
kan enkel de keuze voor jezelf maken
wanneer jij jezelf die vrijheid wilt geven.

omgaan met negatieve gevoelens en
hier afstand van kunnen nemen. Het
gedeelte Commitment heeft juist als
focus om jou te helpen met het vinden
van een doel en richting in het leven die
bij jou past.
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Tot slot: een andere kijk op
de situatie
Gabor Maté vertelt in zijn boek over de
eerste stap in heling. Dit is volgens hem
acceptatie. Daarbij gaat het niet om de
algemene bekende vorm van
accepteren. Daarbij denken we dat we
positief moeten denken over de situatie.
Volgens Maté gaat acceptatie echter
over de situatie accepteren zoals hij is.
Je hoeft het niet mooier of lelijker te
maken dan het is. Het is de acceptatie
van de realiteit en de waarheid.

Hij is van mening dat mensen vaak
schieten in positief denken als
copingstijl. Als je positief denkt
betekent het echter ook dat je soms je
emoties onderdrukt. Acceptatie is
volgens hem durven negatief te denken
en niet alles maar positief te bekijken
terwijl de situatie mogelijk niet zo voelt.
Alleen maar positief denken heeft geen
zin als je daardoor je emoties opkropt
en dit voor fysieke klachten kan zorgen.

Deze acceptatie geldt niet alleen voor
situaties om ons heen, maar ook over de
relatie met onszelf. Hij benoemt dat
daarbij van belang is dat we niet meer
met twee maten meten. We vinden maar
al te vaak dat we mee zouden leven met
de ander als die zou ondergaan wat jij
ondergaat, maar we kunnen het van
onszelf niet accepteren en zijn hard
voor onszelf. Hetzelfde geldt ook vaak
voor ons uiterlijk. Acceptatie mag
gericht zijn op de situaties om je heen
waar je bij betrokken bent en je relatie
met jezelf.
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Jezelf een
handje helpen

Een betere band met jezelf opbouwen is
niet een makkelijke opgave. Daarom heb
ik acht punten op een rijtje gezet die
jou kunnen helpen hierin.

1

Zoek een
buddy

2

Vertrouw & bouw
op je eigen
autonomie

Eén van de zeven onderdelen van
Het opbouwen van nieuwe gewoontes

heling, volgens Maté, is autonomie.

en een nieuwe kijk op jezelf is lastig om

Autonomie is bewust zeggenschap

in je eentje te doen. Het is natuurlijk

nemen over je eigen leven. Jij bepaalt

mogelijk, maar het kan helpen om

wie jij bent, wat je grenzen zijn en wat

iemand anders daarbij te betrekken.

je wilt. Daarbij is Maté van mening dat

Een buddy waarbij jullie elkaar scherp

fysieke en emotionele pijn te maken

houden. Je kan elkaar vriendelijk

heeft met grenzen. Door voor jouw

corrigeren als je hard voor jezelf bent

grenzen te staan en te staan voor wie jij

en je bevindingen met elkaar delen. Zo

bent, kan je deze pijn verminderen. Ook

blijft het ook leuk om eraan te werken

als het alsnog gebeurt, weet je dat jij

en heb je een stok achter de deur.

voor jouw grenzen hebt gestaan en dat

Sowieso is het handig om een buddy te

je voor jezelf bent opgekomen. Daar

hebben rondom coregulatie. Zo kan je

mag je trots op zijn. Jij bent de enige

elkaar helpen om beter met emoties om

die zeggenschap heeft over zowel je

te gaan, maar ook elkaar verslaan in

geest als je lichaam.

een potje rummikub.
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3

Leer dat jouw
emoties er mogen
zijn

4

Zie jezelf leren
kennen als een
ontdekkingstocht

Als we als kind opgroeien uiten we nog

Vaak is het een kwestie van perspectief

alle emoties zo rauw als ze zijn. Er zit

hoe je een situatie beleeft. Het

nog geen rem op en geen filter.

perspectief kan ervoor zorgen dat je

Gedurende de jaren lijken we dit te

door de bomen het bos niet meer ziet,

verliezen. Mogelijk door wat we hebben

of juist dat je met een helikopterview

meegemaakt of wat we hebben

over de situatie heen kan kijken. Een

geleerd. Toch blijft het van belang om

perspectief dat mij erg helpt is het zien

je emoties te kunnen uiten. Het

van jezelf leren kennen als een

opkroppen van emoties kan, zoals je

ontdekkingstocht. Beeld je in dat je, net

waarschijnlijk wel weet, voor veel

als vroeger, met een schatkaart over het

klachten zorgen. Jezelf toestemming

strand loopt om die schat te vinden. Je

geven om emoties te uiten is een

zult soms de andere kant oplopen of

belangrijke stap naar jezelf toe. Je

graven op een verkeerde plek. Dat hoort

hoeft dit niet meteen met anderen te

ook bij de ontdekkingstocht van het

delen. Je kan ook eerst de stap zetten

vinden van de schat. Dit is hetzelfde

om het eruit te laten als je alleen bent.

voor de zoektocht naar jezelf.

Uit je woede door op een kussen in te
slaan, uit je verdriet door te huilen, uit
je frustratie door erover te schrijven.
Daarna is de volgende stap om dit met
een persoon te delen die je vertrouwt.

5

Durf je plek in te
nemen in de
wereld

Stap voor stap en op jouw tempo.
Eén ding is zeker: iedereen is gelijk op
de wereld. Iedereen is een mens van
vlees en bloed. Iedereen heeft een hart
dat pompt om je in leven te houden.
Natuurlijk heeft iedereen weer andere
kwaliteiten. Dat geldt ook voor jou. Jij
bent mooi zoals je bent en mag er zijn
zoals je bent. Durf met die gedachte je
plek in te nemen op de wereld. Je hoeft
niet op een berg te schreeuwen waar jij
voor staat, maar je kan wel geloven in
jezelf. Geloven in wie jij bent, jouw
kracht en wat jij in je hebt wat mensen
naar jou toetrekt.
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6

Kijk verder dan
je neus lang is

8

Versterk je
krachten

Dit klinkt erg cryptisch, maar ik bedoel

Als je hebt gekeken naar wie jij nog

ermee dat je verder kijkt dan het beeld

meer bent en meer hebt ontdekt over

dat je zelf hebt van de situatie. Jouw

jezelf, kan je dit nog vergroten. Dit kan

mening is gekleurd door je eigen filters,

je doen door bewust in contact te zijn

waaronder je overtuigingen. Andere

met die onderdelen van jezelf en vanuit

mensen kunnen heel anders naar de

dat stuk in contact te gaan met

situatie kijken. Niet alleen naar het

anderen. Dit kan betekenen dat je

beeld van jezelf, maar ook naar

vanuit je spontane kant die je zo leuk

situaties met anderen. Dit kan ervoor

vindt aan jezelf, daar meer op focust en

zorgen dat je het perspectief wat kan

zo contact zoekt met iemand op een

veranderen en hierdoor de pijnlijke

feestje of een cursus. Als je houdt van je

angel er uitgehaald kan worden.

creatieve kant, kijk dan of je die kan
versterken door te gaan schilderen, de

7

natuur in te gaan en daar een tekening

Kijk naar alle
kanten van jezelf

te maken of je eigen sieraden te maken.
We hoeven niet altijd te focussen op
wat we willen verbeteren aan onszelf.
We zijn al goed zoals we zijn en dat

We hebben vaak de neiging om de focus

mag er in alle ruimte zijn. De zoektocht

te leggen op aspecten van onszelf die

in jezelf is vooral een manier om het

we niet leuk vinden. Een kritische

leven wat zachter te maken en liever

houding kan handig zijn in het leven,

voor jezelf te zijn. Hoe je op dit moment

maar kan ook erg pijnlijk zijn. Kijk eens

bent, is ook al goed.

of je voor de spiegel kan staan en kan
kijken wat je wel mooi vindt aan jezelf.
Het maakt voor mij niet uit of dit alleen
je nagels zijn of je cupidoboog, ik ben
al blij als jij blij kan zijn met een deel
van jezelf. Dit is al een groot verschil
met naar jezelf kijken in de spiegel en
alleen maar kijken naar de dingen die je
niet mooi vindt aan jezelf. Kijk ook niet
alleen naar de fysieke onderdelen van
jezelf. Kijk ook naar wat je uitstraalt (je
ogen, je glimlach), de vaardigheden die
je hebt of de delen van je
persoonlijkheid. Jij bent het compliment
waard!
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1. Het boek Freedom from pain
van Peter Levine
Dit is een mooie aanrader om te kijken naar de
connectie tussen lichaam en geest. Daarin geeft
Levine ook verschillende oefeningen vanuit zijn
methode Somatic Experiencing. Dit kan je helpen
om emoties los te laten en de spanning in je
lichaam te verhelpen. Een echte aanrader!

4. Verdieping zoeken in NLP
NLP is een mooie manier om jezelf en de ander
beter te begrijpen. Het kan je ook helpen om
beter te leren communiceren en een stap terug
te kunnen doen rondom je overtuigingen. Het
geeft je de mogelijkheid om vanuit een
helikoptervisie naar jezelf te kijken en geeft
praktische oefeningen om hiermee aan de slag te
gaan.

2. De stripboeken van Steve
Haines

5. Ligretto!

Eén van de pijnexperts die er voor mij met kop en

Mijn grootste aanrader is om in contact te komen

schouders bovenuit steekt is Steve Haines. Hij

met andere mensen. Samen met vrienden en

heeft daarbij een mooie manier gevonden om

familie een leuke spelletjesavond organiseren is

lastige onderwerpen uit te leggen. Dit doet hij

daar een ideale manier voor. Zelf ben ik fan van

door middel van stripboeken. Hij heeft inmiddels

spellen als cluedo en 30 seconds, maar ligretto

vier stripboeken gemaakt. Ze gaan over de

mag ook in het lijstje niet ontbreken. Dit is een

onderwerpen pijn, trauma, angst en aanraking.

lekker fanatiek kaartspel waar je als eerste al je

De informatie die hij over het onderwerp geeft

kaarten probeert kwijt te raken op stapeltjes in

zijn gemakkelijker te lezen en behapbaar,

het midden. Je tegenstanders kunnen echter

doordat er niet meteen een lap tekst aan

dezelfde kaarten hebben, dus snelheid is je beste

vasthangt. Er zitten alsnog soms pittige

vriend. Het is een erg leuk spel om samen te

theoretische stukken tussen, maar door de

spelen. Pas wel op; mensen worden er vaak

afbeeldingen erbij wordt dit allemaal een stuk

enorm fanatiek van!

duidelijker.

3. Een dankbaarheidsdagboek
bijhouden
Een tip die voor mij zelf erg heeft geholpen is het
bijhouden van een dankbaarheidsdagboek. Aan
het einde van elke dag kijk ik naar drie dingen
waar ik dankbaar voor ben die dag en zoek ik
naar de les die ik kan leren van die dag. Zo
probeer ik mezelf te herinneren dat er veel is om
gelukkig van te worden en dat elke kleine stap al

Mijn
aanbevolen
lijstje

iets in zich heeft waar ik van kan leren om zo
dichter bij mezelf te komen. Dit kan je voor jezelf
opschrijven. Je kan het ook in je hoofd doen voor
het slapen.
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Colofon
Redactie & vormgeving
Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Wil je graag in contact komen?
Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op
te nemen. Hieronder staan de contactgegevens
waarop dit kan.

info@praktijkmalana.com
0621389702

Heb je interesse in het boeken van een massage bij
mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens
contact met mij opnemen of via Facebook
(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer
informatie vinden over welke massages ik geef en
mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com.

Mijn praktijk is te vinden op Schoenmakerstraat 124
in Alkmaar.

© niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm, foto, scan of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uitgever en/of auteur.
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