
KIE-ZEN
Balans vinden en leven in de flow van ZEN
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Het is niet de bedoeling om een boek over ZEN te maken, die zal je genoeg

vinden. Twintig jaar geleden maakte ik er kennis mee en het is de perfecte

leidraad om meer balans te vinden. Het brengt rust en nog veel meer

ruimte in je hoofd (je weet wel die ronddraaiende gedachten die altijd

gelijk willen hebben en moeilijk de mond te snoeren). Klinkt als muziek in je

oren? Prima! Want het werkt tussen je oren. Het brengt rust en creëert

ruimte. Zo kom je gemakkelijker in contact met je innerlijke kern. Je komt in 

een hogere trillingsfrequentie en bouwt je zelfvertrouwen op.

Je zal ook wel het OM - of het AUM - symbool gezien hebben. AUM is de 

bron of het ontstaan van alles. Het wordt de eerste adem genoemd. Het 

behoort tot geen enkele taal en het bestond al lang voordat de eerste

woorden werden gevormd. Ik vind OM het mooiste symbool dat er is. Wist je

trouwens dat het in de Tibetaanse kleurschakering staat voor wit (alles)? Net 

zoals mijn trouwe vriend Ohm. 

Rust, stilte, ruimte en balans is hetgeen beide gemeen hebben.

Daarom maken ze deel uit van de BE-Lieve filosofie.

Kie-ZEN …

TRUE
OHM

OMKAR
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NIETS MOET ALLES MAG … NO RULES

Kiezen lijkt voor velen moeilijk. Je hoort (veel te dikwijls) ‘kiezen is 

verliezen’. Het is misschien een mooi rijmpje maar niets is minder 

waar. Wat denk je van ‘Less is more’?

Minder is meer houdt veel meer steek. Adem! Niets is zo belangrijk

en zo serieus als je denkt. Door te kiezen kom je terecht in een

wereld van mogelijkheden. Wie denkt in termen van ‘kiezen is 

verliezen’ leeft in de uiterlijke wereld. Wie contact maakt met ‘less 

is more’ stapt de innerlijke wereld in en komt bij zichzelf terecht

waar alles mogelijk is. Terwijl er nu bij jou misschien vraagtekens

rijzen, verschijnt er op mijn gezicht een glimlach … Ahhh de 

paradoxen, ik nodig ze zo graag uit in mijn leven. 
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DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN VAN KIE-ZEN
We kiezen constant. Van welke jeans we aan doen tot welke job we gaan doen. Grote en kleine keuzes, zoals de aankoop van een huis of het

al dan niet starten van een eigen zaak. De moeilijke keuzes zijn die keuzes waarbij je – wat je ook kiest – iemand teleurstelt of de keuzes waarbij je

eigenlijk alle opties wenst open te houden. Velen hebben angst om te kiezen (het verliezen weet je wel). Maar eigenlijk gaat het erom dat ze angst

hebben om fouten te maken. … en soms kiezen we niet en worden we wat we niet willen worden. Alles is oké als het voor het jou werkt, alleen merk

ik in mijn praktijk dat niet kiezen voor veel stress zorgt. 

Als je iets écht wilt, moet je kiezen en achter je keuze staan. Voor de eeuwige twijfelaar is dat een hele opgave. 

Deze denkt altijd: “Had het andere niet beter geweest?”. Natuurlijk is dit ook een keuze. Alles wat je doet is een keuze … Alleen kan twijfel heel wat schade aanrichten. Je 

drijft dan verder en verder weg van wat je wilt. Niet weten wat je wilt? Haha dat is vreemd. Toch? Zwarte schoenen of rode schoenen? Je weet het niet? Dat is ook oké, 

geen schoenen dan? Niet kiezen maakt het leven niet meteen gemakkelijker. 

Gelukkig zijn of niet gelukkig zijn? Is dat gemakkelijker? Oké, wat maakt jou gelukkig? Dan lukt kie-ZEN misschien wel.

Kiezen hoeft niet moeilijk te zijn. Niets is wat het lijkt en zo is het ook bij kiezen. Het is niet zo definitief als je zou denken. Je kan altijd terug, je mag altijd her-kiezen. Houd er 

wel rekening mee dat steeds voor iets anders kiezen je nergens brengt en zeker niet zorgt voor kwaliteit of verdieping. Kiezen en erachter staan is vrij zijn. Wie steeds iets 

anders kiest, wordt heel waarschijnlijk geleid door uiterlijke omstandigheden. Wie kiest en er vol passie voor gaat, heeft contact gemaakt met zijn hart en krijgt dan 

automatisch begeleiding op het gekozen pad. Dat is nu precies wat ik bedoel met ‘kiezen is de wereld van mogelijkheden instappen’. Hoppen van het één naar het 

ander is nooit iets helemaal beleven. Het leven voelt dan niet intens. Je hopt van het ene pad op het andere en je voelt je nooit thuiskomen … De BE-Lieve filosofie is 

vooral thuiskomen en kie-ZEN brengt je in de flow. 
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Mental coach Lieve Bullens 

Contact maken met wie jij bent, is ontdekken wat er in jou leeft en waar je hart naar 

uit gaat. Het is leven met passie en het maakt je vanzelfsprekend vrolijk. Het is een 

vrijheid die onmetelijk en oneindig is. Je respecteert jezelf dan meer en je krijgt er 

respect door. Je voelt dan de kracht van jouw pad en je ontdekt vele nieuwe paden 

zonder uit balans te raken en zonder jezelf te verliezen. Thuiskomen op jouw pad is 

bewustzijn en met zelfvertrouwen en een openmind de wereld inkijken en oneindig 

reizen … 

Je weet wie je bent en je loopt vrolijk door het leven. Jij bent nu eenmaal hier om 

geweldige dingen te doen en niet om de regels van anderen te volgen of om 

uiterlijke omstandigheden je te doen twijfelen. Vanaf hier kies jij – zonder jezelf te 

verliezen - hoe je relaties aangaat, wat die voor jou betekenen en welk verschil je wilt 

maken in het leven van anderen. 

Door de deur stappen is kie-ZEN.



KIE-ZEN

Juiste keuzes en wijze beslissingen worden best genomen met een minimum aan stress of geen stress. 

Volledige stressbestendigheid is een illusie, maar je kan er wel iets aan doen.

Waarom gaat keuzes maken over stress?

Omdat iedereen al wel eens dat gevoel heeft van: “Ik voel me niet zo lekker in mijn vel”. “Het lijkt alsof 

anderen de controle hebben overgenomen.” “Ik voel dat er meer in mij zit”. Stress is hier dikwijls de 

boosdoener. Als we dat gevoel hebben, lijken zelfs gemakkelijke zaken onoverkomelijk. Hier beginnen vele 

moeilijkheden en het is belangrijk dat je zo snel mogelijk uit deze spiraal komt, want hier kan onzekerheid, 

twijfel, angst, boosheid, jaloezie, verlamming ontstaan en kan tenslotte de bekende burn-out om de hoek 

komen kijken. Het hoeft niet allemaal zo drastisch te verlopen. Als je voelt dat er een aantal zaken beter 

zouden kunnen verlopen en je bent bereid keuzes te maken en je niet te laten verleiden tot het zoeken van 

excuses om dingen niet te doen of niet te kunnen doen,  gaat er een wereld van mogelijkheden open.

Beginnen bij het begin!

Het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Velen denken op momenten dat ze zich niet zo goed in hun 

vel voelen:  “Dit is zo één van die mindere momenten of goh er dient zich een neerslachtige bui aan”. 

Inderdaad niets aan de hand, het ene moment is het andere niet. Je kunt nu eenmaal niet steeds op de 

toppen van de golven surfen. Toch voel je binnenin een stemmetje zeggen: “Het lijkt toch iets langer te duren 

dan normaal.” of “Heb ik eigenlijk ooit op de top van een golf gesurfd?” 
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GEMAKKELIJKER KIEZEN

Voor de eeuwige twijfelaar … 

• Het hoeft niet definitief te zijn. Dan kies je al gemakkelijker. De meeste

dingen zijn terug te draaien. Toch, eens een keuze gemaakt, bekijk dan

meteen ook de opties van je keuze. Dan kom je in de wereld van 

mogelijkheden terecht. Zijn de mogelijkheden niet naar wens, dan kan je

voor iets anders kiezen. Er zijn altijd mogelijkheden voor wie wil kijken.

• Twijfels!? Wat is dat toch? Wat is er zo belangrijk? Bekijk jezelf eens even. 

Waarom wil je steeds dat wat je niet hebt? Wanneer je bewust wordt, kom je

erachter dat dit de reden van je twijfel is. Waarom wil je dat ene zo graag? 

Wat is er belangrijk aan?

• Ik hou niet van lijstjes, maar als het voor jou werkt kan je dat doen. 

Onderzoek de voors en de tegens. Je kan er een cijfer aan geven en dan

kiezen. Het argument van kiezen is dan het hoogste cijfer (hetgeen je het 

meest gelukkig maakt).

• Kies eens gewoon en wacht dan af. Wat gebeurt er vanbinnen in je? Voel je

onrust, dan weet je wat je moet doen. Geeft het rust? Dan kan je verder op 

dit pad. Het past.
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NOG NIET DUIDELIJK?
Ooit al gehoord van relativeren? 

Bekijk jezelf eens vanop een afstand? Doe een contemplatie of een meditatie en ga in 
verschillende perspectieven. Vogelperspectief, kikkerperspectief. Vanuit de lucht zie je 
meteen dat we druk doen om niets. We zijn dan een stelletje rondlopers die van hot naar 
her lopen. Jij loopt er ook tussen en je kan je afvragen of je die of die jeans moet nemen. 
Relativeer! Niets is wat het lijkt en vooral het is allemaal niet zo serieus.

Neen het andere is niet beter. Vraag je eens af of je niet gewoon moeilijk doet? Goed is 
goed genoeg!

Als je gekozen hebt, blijf dan bij je keuze. Kies! … En sta er dan achter! STOP en geniet van 
jouw keuze.

Durf te kiezen. Wat vind jij leuk? Stop met denken aan wat anderen leuk vinden. Je kiest 
tenslotte toch niet iets om leuk gevonden te worden door anderen? Het is jouw leven!? Zet 
het masker af want vroeg of laat val je toch door de mand.

Just DO IT! Je kan blijven nadenken. Je keuze gaat er niet beter van worden. Wikken en 
wegen - wat is er goed aan? Wat bereik je ermee? Je weet echt wel wat je wilt. Alleen 
heb jij van  - Ik weet het niet - een stopwoord gemaakt.

Verkeerde keuze gemaakt? Niks aan de hand. Alles mag, niets moet. Lach! Neem jezelf zo 
ernstig niet. Je bent al geweldig, wat je ook kiest!
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Er is geen pilletje dat je gelukkig maakt.
Er is geen pilletje dat je je doelstellingen helpt bereiken. 

Er is geen pilletje dat je relatie beter maakt, dat je goede 
prestaties doet leveren, dat je meer vrienden helpt maken, 

dat je netwerk groter maakt of dat je succesvol maakt!

Als je iets van je leven wilt maken is Kie-ZEN* en beginnen 
LEVEN jouw uitweg naar vrijheid. 

De enige die het kan doen ben jij.
Jij bent de enige die weet wat goed voor je is!

*Choices is de eerste sessie van de opleiding ‘Coach-PATH’.
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Er zijn andere oplossingen! Op de eerste plaats zal je de moeilijke toegeving moeten doen dat jij, die 

altijd zo stressongevoelig was, misschien helemaal niet zo stressbestendig bent. Je bereikte al je doelen, 

je doet je werk TOP! Je bazen hebben niets dan complimenten over je en je werk is tot in de puntjes 

gedaan! Precies ‘de reden’ waarom je het zo ver hebt weten te schoppen. Alleen waarom werkt het 

dan niet voor je persoonlijke leven? Of is je werk als je echt eerlijk bent ook niet helemaal je dat? Je 

doet het PRIMA!

Waarom ben je dan zo moe? Waarom kan je het gezeur van je collega’s niet meer aan en lijkt het wel 

alsof je team je tegenwerkt in plaats van meewerkt en samenwerkt? Waarom kijk je steeds weer uit 

naar het weekend of vakantie? Hoe zit het écht?

Je hebt het ver geschopt! Jij hoeft niets te veranderen! Prima proficiat!

Misschien toch even volgende vragen overlopen:

Denk je dat er een andere manier is, die dichter bij jouw eigen ritme ligt?
Om je weer 100% lekker in je vel te voelen?

Denk je dat bewegen/sport je sterker en weerbaarder kan maken?

Denk je dat actieve ontspanning je hoofd vrij zou kunnen maken?

Denk je dat meditatie je mentaal flexibeler maakt?

Denk  je dat lichte voeding kan bijdragen tot een beter gevoel?

Denk je dat er andere manieren zijn om gemakkelijker te kunnen slapen dan een slaappil?

Denk je dat een uitgebalanceerde levensstijl je weer energie zou kunnen geven?
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Twijfel niet, stop met het overwegen of je JA of NEE zal antwoorden op bovenstaande vragen! 

Op elke vraag is het antwoord volmondig JA! Vraagt het een keuze van je? JA! Zal het je inzet vragen? 

JA! Is het moeilijker dan een pilletje nemen? JA! Zijn er valkuilen? JA! Ga je energieker, flexibeler, 

krachtiger, sterker en meer zelfvertrouwen hebben? JA! Zal je hobby nog beter worden of weer leuker? 

JA! (je gaat dit er zelfs voor gebruiken) Brengt dit balans? JA! Mag ik tijd maken voor mezelf? JA!

De eerste keuze die je dient te maken om weerbaarder, flexibeler, sterker en veerkrachtiger te zijn en om

betere prestaties te leveren, is een levensstijl uitwerken die voor jou werkt! Betekent dit dat je nu al

meteen moet gaan verkondigen wat voor jou niet werkt? NEEN! Want de opdracht is: eerst vinden, dan

proberen en dan pas conclusies trekken! Eén ding staat vast, de levensstijl die je nu al zoveel jaren

steevast volgt, lijkt ook niet meteen te werken.

TIME TO SAY YESSSSSSSSSS (I CAN).
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Inderdaad dit lijkt een hele kluif en niet voor de hand liggend, maar je wilt toch een goed product afleveren? Je wilt een goed 

leven, een geweldig gezond lijf, een gezonde mind, goede relaties, leuke collega’s en plezier in je werk! Toppie, je bent NU op 

weg. De eerste stap heb je gezet door dit te lezen. Je kan nu rustig verder wandelen en het pad verder bekijken en rondkijken wat 

er allemaal op je pad ligt en wat je wil meenemen voor je verdere fantastische leven. 

Je bent in de BE-Lieve levenswijze terecht gekomen en je leest een onderdeel van het Coach-path. Een levenswijze die de 

kwaliteit van je leven zal verbeteren en veranderen indien nodig. Je kan dit zelfs gebruiken om anderen te inspireren of te 

begeleiden. Choices is de eerste stap. Kie-ZEN is een kennismaking. Choices zet je op weg om morgen jouw glimlach weer te laten 

schijnen. Kie-ZEN is aan de slag gaan. 

Het Coach-path is op de eerste plaats kiezen voor een levenswijze die je brengt bij je doelstellingen. Het is een goed 

uitgebalanceerde levenswijze die werkt, die inzet en heel waarschijnlijk enkele aanpassingen vraagt, maar die vooral 

ondersteuning en houvast biedt. Coach-path is het pad van de coach volgen. Het is ‘vinden’ en een leven in balans leven. Het is 

een pad dat je je eigen maakt. Het zijn veel tools omdat het voor iedereen anders werkt. Jij kan nu kie-ZEN om nooit meer voor 

minder te gaan. 
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BE-Lieve is een levenswijze. Het is zorg dragen
voor jezelf. Het is zorg dragen voor anderen.
BE-Lieve vindt inspiratie in de natuur. Het is de
natuurlijke kracht van herstellen die in ieder van
ons zit. BE-Lieve heeft een missie, het is zoveel
mogelijk mensen hun dromen laten waarmaken.
Het is leven volgens de filosofie “FUN FOR ALL,
ALL FOR FUN”. Het is genieten van
schoonheid en van “leven”. BE-Lieve is
genieten met twee want geen enkel mens is
een eiland.
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IS STRESS NEGATIEF?
Wanneer we enkele decennia terugduiken in de tijd, dan heeft stress inderdaad een negatieve smaak. Ineens 

had iedereen het over een nieuw woord ‘stress’. Wie het had, ging er zelfs onder gebukt. Wat zo gek is …  het 

lijkt dat voor alles een oplossing is, behalve voor stress. Het gevolg is nog erger en ook daar lijken er geen 

oplossingen voor te zijn. Burn-out en er komen er nog bij. Grootmoedig zeggen we: “Ik heb een verkoudheid 

of een griepje.” Stress? Neen dat heeft niemand! De grootste boosdoener van vele ziektes en aandoeningen 

lijkt niemand te willen toegeven.

Tot het teveel wordt. Tot de stress overwint en de symptomen niet meer verborgen kunnen worden. 

Waarom willen we zo graag verbergen dat we gevoelig zijn aan stress? In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw konden we in kranten en magazines lezen dat stress de nieuwe epidemie was. Epidemie? De 

werkelijkheid is dat stress een belangrijke factor speelt in ons dagelijks bestaan. Zonder stress zouden we niet 

normaal functioneren, zelfs niet normaal leven. 

Er is een oplossing! Aanvaarden! Erkennen! Stress hoort bij het leven. Alleen ligt het binnen jouw 

verantwoordelijkheid om op de PAUZE-knop te drukken. Wie moedig genoeg is om toe te geven dat zij of hij 

stress heeft, kan stress een antwoord geven. Ontkennen is de grootste boosdoener. Stress op zich kan een 

goede noodzaak zijn. Je hoeft niet te vechten tegen stress. Het is een storm, aan jou om de zeilen bij te 

stellen.
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WAT IS STRESS?
Stress is druk of spanning. Stress is een alerthouder. Het is jezelf klaarmaken voor actie.

Zowel fysiek als mentaal doet het je zaken aanpakken of projecten realiseren. Klaar om te presteren. Vergelijk het 

met een motor die op volle toeren draait. De paraatheid om tot actie over te gaan. 
(denk aan de CABU-power van de BE-Lieve DOORBRAAK)

Hoezo dan toch negatief?

Ons ganse lijf reageert op stress. Je lijf, je mind, je soul, je spirit, je attitude, je reacties, … Stress is radicaal. Het is een 

snelle verandering. Voelbare veranderingen zowel mentaal als fysiek en ze dringen zelfs ons sociale leven binnen.

Het goede nieuws is dat we stress aankunnen.

We zijn daar op voorzien om te functioneren onder stress. Ons overlevingsinstinct reageert er meteen op! Het is 

alleen bij te hevige stress en te langdurige stress, dat de belastbaarheid te hoog is. Stress trekt je uit je kern. Wanneer 

je de balans verliest, is het ‘een op de proef stelling’. Jij kan kiezen om hier ‘in controle’ te zijn. Om in te grijpen 

wanneer de stress te lang duurt. Druk op de ‘pauze-knop’. Ook al denk je dat dat niet kan, het is zaak dat je het wél 

doet of je gaat ten onder aan de stress. Kie-ZEN is zaak voor je gezondheid!
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POSITIEF VERSUS NEGATIEF
Af en toe een storm doorgaan, is niet meteen het ergste. Het zal ook niet meteen een 

probleem vormen. Een moment rust nemen, ontspanning en beweging brengen je snel 

weer in balans. Van elke storm leer je iets en het kan bevorderend zijn voor je prestaties. 

Het maakt je alert en paraat. Stress kan een gunstige uitwerking hebben. Velen hebben 

stress nodig. Denk maar eens aan de mensen die beter presteren

als de deadline dichter komt.

TOP-sporters hebben zelfs een zekere druk nodig om tot TOP-prestaties te komen. 

Positieve spanning wordt bewust opgezocht. Een TOP-sporter gaat met plezier de 

uitdaging aan. Niet alleen TOP-sporters, maar iedereen die graag grote prestaties 

neerzet, geeft het een zinvol ‘extra’ aan hun leven. 

Risico’s brengen stress met zich mee omdat ze ook gevaar kunnen opleveren. Angst is 

een natuurlijk afweermechanisme (lees instinctief) dat optreedt in een gevaarlijke 

situatie. Het is een verwittiging van de mind dat er alertheid dient te zijn! 

Wanneer dit echter te lang duurt en te lang belast blijft – naargelang men dit aankan -

zorgt het voor problemen. Het gevoel de situatie niet meer aan te kunnen, is dan de 

ondraaglijke stress. Dan krijgen we het verlammende effect in plaats van het 

motiverende. De duur van een prestatie wordt korter en korter tot zelfs niets meer. Onze 

mentale weerbaarheid is dan erg laag en onze gezondheid is dan gevaar. 
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LUISTEREN NAAR JE LIJF!

Controle en onder controle houden zijn niet de beste opties. 

Controle is een gevecht. 
Erkennen en aanvaarden brengt veel meer oplossingen. 

Niets moet, alles mag en het is mogelijk. Loslaten is dikwijls de 
ultieme oplossing en liefst zo snel mogelijk om snel te herstellen. 

Stap weg van de controle (vechten) en 
vind de weg naar ‘in controle zijn’.

Bewustwording en toegeven aan de schreeuw van je lijf, 
brengt je dan weer op de been. 

Het lijkt moeilijk, maar toegeven en aanvaarden helpt je 
sneller op de been als het even ‘net iets teveel’ geworden is.

Je kan pas naar je lijf luisteren wanneer je bewust wordt van 
wat er speelt in je body, je mind, je spirit en je soul.

Onlosmakelijk verbonden BODY&MIND 
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OPTIMALE STRESS BESTAAT!!
Optimale stress, het woord stress in de meest positieve betekenis. Stress we hebben het nodig!  

Bewustwording. In controle zijn. In gelijk welke situatie heb jij de keuze om je evenwicht te herstellen. 

Wie in contact staat met zichzelf en wie zichzelf is, kan de optimale spanning vinden die hoort bij 

optimale prestaties. Zelf zie ik liever de optimale levensstijl, waar alle ingrediënten aanwezig zijn. 

Niets moet, alles kan. Jij kan je perfect aan je afspraken houden en in een krachtige flow zitten. Van alles 

voldoende. Van alles de juiste hoeveelheid. Niet te veel – niet te weinig.

Dat is leren wijze keuzes maken en juiste beslissingen nemen.

De druk op de ketel.

Te veel of te weinig. Geen van beide is wenselijk. Niettegenstaande “te weinig” minder schadelijk zal zijn, 

is het toch belangrijk dat ook deze niet te lang blijft duren, want dan worden vele zaken uitzichtloos en 

komen we in een staat van mentale nutteloosheid. Geen doel meer hebben, zich zinloos voelen. 

Waardevol zijn en naar waarde geschat worden, is een behoefte die we allemaal hebben. Een doel in je 

leven hebben. Zonder kan de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en het karakter niet groeien.

Begin met jezelf naar waarde te schatten. Geef de aandacht aan jezelf die je nodig hebt, dan doen 

anderen dat ook. 
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SCHAAMTE
De reden waarom er meestal zo laat ingegrepen wordt, is schaamte. De gevolgen zijn dan dat depressies die 

normaal gesproken maar heel kort hoeven te duren, slepen weken, maanden en jaren aan. Wist je dat stress de 

boosdoener van ziektes nr 1 is en depressies doodsoorzaak nr 1? Je kan maar een winner zijn. Een winner, die 

weinigen omwille van schaamte niet durven toe te geven en daarom ook niet meteen kunnen geholpen worden. 

Mensen laten zich gewoon opbranden. Begrijpelijk dat er jaarlijks miljoenen euro’s verdwijnen in antidepressiva. Het is 

zeker in sommige gevallen de enige manier om de depressie te overwinnen, maar dikwijls is het gewoon de 

gemakkelijkste oplossing. Kan het echt zo gemakkelijk zijn dat de wereld er mooier gaat uitzien door het nemen van 

slechts een pilletje? Een pilletje slikken kost helemaal geen moeite, maar de wereld er beter doen uitzien vraagt iets 

meer inzet. Het is niet eens de wereld die je kan veranderen, maar wel jouw perceptie op wereld is veranderbaar. 

Verandering begint bij jezelf. Jezelf veranderen hoeft niet, maar je kan overwegen om anders in het leven te staan. 

Passie en positivisme maakt het leven mooi!
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VREUGDE!
Er zijn BETERE en GEZONDERE alternatieven.

Voorwaarde is:

• toegeven dat je niet altijd even 
stressbestendig bent

• inzien dat je het niet alleen moet doen

• zorgen dat je niet kortzichtig bent en je 
openstelt voor andere meningen en 
visies

• je kan je manier leven en je aanpak 
veranderen

• een positieve houding aannemen, 
want net zoals negatieve stress, is een 
negatieve houding funest voor een 
gelukkig leven
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PERCEPTIE

We gaan inderdaad allemaal op een andere manier met stress om.  Elk individu heeft zo zijn eigen balans. Daar waar de ene loopt te 

panikeren, staat de andere er in alle rust naar te kijken, terwijl hij/zij de ganse heisa rond de zaak niet schijnt te begrijpen. Meestal overschouwen 

zij de zaak rustig en tegen dat iedereen over z’n toeren is, staan ze recht en reiken zij enkele oplossingen aan. Meer nog ze nemen het heft in 

handen, ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ze manen iedereen aan tot rust en gaan over tot actie. Ze brengen alles weer in 

balans. Hebben zij geen stress? Toch wel, ze zijn gewoon in staat er rustig (lees COOL) onder te blijven. Ze weten waar de pauzeknop is en 

wachten niet tot het te laat is, opladen behoort tot hun dagelijks ritueel.

Iedereen heeft zo een eigen aanpak. Terwijl sommigen meteen verlammen, zijn anderen net heel erg actief op vele vlakken en lijken ze 

onvermoeibaar. Ogenschijnlijk ondervinden ze geen problemen. Vermoeidheid lijkt gewoon geen vat op hen te hebben. Ze beschikken over 

een grotere veerkracht die merkelijk groter is dan bij anderen. Ze kunnen niet alleen meer aan, ze slagen er zelfs in dat, wanneer er disbalans is, 

de balans vrij snel te herstellen. Ze glijden door moeilijke situaties. Ze geven zichzelf nooit op, Ze kennen ook angst, maar ze weten dat er iets 

belangrijker en groter is dan angst. 
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Wees OPEN-minded voor ontspanningstechnieken

De meesten voelen zich niet meteen op hun gemak met deze manier van ontspanning,

maar gaandeweg zal je merken dat het steeds beter, beter en beter gaat en dat

ontspanning sneller zal optreden.

Wees realistisch

Oefenen vraagt om tijd, neem dan ook voldoende tijd vrij om te oefenen. Het excuus “dat

gaat niet” is geen optie. “Choices” is de belangrijkste peiler in deze training.  Natuurlijk heeft

het geen zin om onder tijdsdruk te beginnen. KIES enkele vaste momenten, bvb na het diner, 

wanneer alle taken erop zitten. Langs de andere kant is het een zeer voordelige keuze om in 

de ochtend enkele oefeningen te doen. Na het ontwaken liefst voor het ontbijt neem je een

kwartier of twintig minuten, je zal meteen voelen wat een heerlijk vitaal gevoel je krijgt. 

Douche, een gezond ontbijt en jouw dag kan niet meer stuk dankzij de opgedane energie.

Zorg voor de juiste atmosfeer

Als je je moment vastgelegd hebt, zorg er dan ook voor dat je het ongestoord kan doen. Trek 

de deur dicht en neem dat moment voor jezelf. Het excuus “ze hebben mij altijd nodig” kan

je oplossen door iedereen op de hoogte te brengen dat je even alleen wilt zijn en dat je

ervan uitgaat dat ze dat moment respecteren (als je “out of order” bent wegens ziekte of 

een burn-out kunnen ze al helemaal niet meer op je rekenen).

DIT KAN JE DOEN
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Respect geven en nemen.

Geen geluiden, geen deurbel, geen telefoon - ook geen smartje. Hier geldt hetzelfde

advies: als je uitvalt ….. Jij maakt de keuze en jij bent de eerste die jouw keuzes dient te respecteren. Je hebt voldoende 

eigenwaarde om te weten wat belangrijk voor je is, Wat is nu 15 minuten nemen voor jezelf? Je dag is 24 uren lang, 

waarvan je best minstens 8 uur slaapt (sommigen kunnen met minder). Blijven er 16 uren over, om je dag in te delen. 

Waarvan je, afhankelijk van je job,  gemiddeld 8 - 10 uren werkt. Blijven er nog steeds 8 of 6 uren over. Daar neem je 

dan een half uurtje vanaf dat je verdeelt in 2 x 15 min. Blijven er nog steeds minstens 5 uren over om voor je gezin te 

zorgen, om quality-time te hebben, om de was en plas te doen. Maak een zorgvuldige planning zodat je niet in chaos 

terecht komt.  Belangrijk, wees eerlijk over hoe je je tijd doorbrengt!!! Geen tijd is geen optie. Iedereen heeft per dag 

hetzelfde aantal uren! Wat doe jij ermee?

Goede voorbereiding

Je mentaal voorbereiden op hetgeen dat gaat komen doe je door gemakkelijke kleding aan te trekken en door je te 

concentreren op de reden waarom je dit wilt doen! Een gezond, gelukkig en succesvol leven. 
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Elke ochtend worden
we opnieuw geboren

en daarom is
wat we vandaag doen
het meest belangrijke!
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Er is een investering die onbetaalbaar is.

De investering in jezelf!

Geef TIJD aan jezelf en KIES VOOR KIE-ZEN

BE

BE-Lieve

BE-Fun

BE-YOU

BE-Balance

www.lieve-bullens.be
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