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VOELEN DAT JE
LEEFT

“Er gebeurde helemaal niets.
Geen euforie, geen magie, niets van dat alles.
Tien jaar lang bleef ik zoeken naar het gevoel.”

Hans Andriessen

ZIEN, ZIJN EN VOELEN
Je wilt energiek en vrolijk zijn, zodat je
maximaal kunt genieten. Je wilt gehoord en
gezien worden. En… je wilt begrepen worden.
Eigenlijk schreeuw je:

Ik wil genieten!

Herken je dit?

Hoewel je leeft, ontbreekt er iets. Het is het

Dan is dit hét e-book voor jou.

allemaal nét niet. Voor de buitenwereld ben jij
misschien het perfecte plaatje, maar diep van

Ik ga jou uitleggen wat leven is, daarnaast laat

binnen vraag je je af:

ik jou zien dat niet alles is wat het lijkt en ook
vertel ik, waar jij jouw aandacht op kunt richten.

‘Is dit het nu?’
Wanneer je dit e-book bewust leest, ga je zien
wat er écht is, voelen wat er leeft en beter
luisteren naar je lichaam. Daardoor herstel je
de verbinding met jezelf en ga je voelen dat je
leeft.

JIJ ZIET. JIJ VOELT.
GEWOON: JIJ BENT.

HET MAGISCHE GEVOEL
Martin Luther King had een droom, Paul de Leeuw zong over een land vol met dromen en ook ik heb
een droom. Een beeld wat ik voor me zie als ik mijn ogen sluit. Een wens, een verlangen, “iets” dat ik
al mijn hele leven koester. Een droom
die mij deed crashen, maar ook een
droom die mij liet opstijgen.

Wat is die droom?

Laten we beginnen
bij het begin
Als klein jongetje keek ik begin jaren tachtig
naar een samenvatting van de Almere Triathlon.

Mijn droom was geboren

Je weet wel: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen

De dood van André Hazes, twintig jaar later, deed

en als afsluiting een marathon lopen. Ik vond

mij beseffen dat ik nu toch écht wel groot was.

het geweldig. Natuurlijk hielp het glaasje cola en

Wilde ik mijn droom waarmaken dan moest

het schaaltje chips maar wat het echt bijzonder

ik actie ondernemen, wat ik ook deed. Ik ging

maakte was het magische gevoel dat ik toen

trainen en binnen twee jaar liep ik mijn eerste

kreeg.

marathon. Niet op de dijk van Almere, maar in
Rotterdam.

Dit gevoel ontstond nadat ik een atleet een
bekertje met sportdrank zag pakken, wat hij

Het gevoel wat ik kreeg op de Coolsingel, een

hardlopend leegdronk. Niet veel later greep

paar honderd meter voor de finish tijdens mijn

dezelfde atleet een spons, waarmee hij het

eerste marathon, was precies hetzelfde gevoel

zweet van zijn voorhoofd veegde om uiteindelijk

wat ik had als klein jongetje: magisch.

de spons achteloos weg te gooien. Ademloos
Ook nu was ik ademloos, maar deze keer omdat

keek ik hier naar en toen wist ik:

ik de atleet was. Mijn droom was uitgekomen en

Dit wil ik ook, later, als ik groot ben

het smaakte naar meer.
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doel: niet alleen wilde ik finishen, ook wilde ik

“BEGIN MET DOEN
WAT NODIG IS
DOE WAT MOGELIJK IS
EN PLOTSELING DOE JE HET
ONMOGELIJKE”

weer dat magische gevoel ervaren. Net zoals in

- Franciscus van Assisi

Een jaar later begon ik aan mijn tweede
marathon. Alleen deze keer met een ander

Rotterdam. Maar er gebeurde niets. Ik finishte
maar verder was er niets. Geen magisch gevoel.

Er gebeurde helemaal niets
Geen euforie, geen magie, niets van dat alles. Ik

Tien jaar lang bleef ik zoeken naar het gevoel.

was radeloos, wist niet wat er gebeurde en ging

Maar na veertien marathons en tientallen

wanhopig op zoek naar het magische gevoel.

andere wedstrijden was ik de weg volledig kwijt,

Zes maanden later stond ik aan de start van een

negeerde alles en iedereen om uiteindelijk ook

nieuwe marathon.

de verbinding met mezelf te verliezen.

Keihard trainen en wedstrijden lopen, op
zoek naar het magische gevoel, resulteerde
in overtraindheid, wat een burn-out werd en
uiteindelijk eindigde in een depressie.

Ik bevond me in een zwart gat
Er volgde een lange herstelperiode met therapie,
mindfulness en heel veel zelfinzichten. Hier
ontdekte ik dat niet alles maximaal moest, dat
minder ook weleens meer kon zijn en dat goed,
goed genoeg was. Beetje bij beetje hervond ik de
verbinding met mezelf en tijdens de mindfulness
sessies ervaarde ik weer het magische gevoel.
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“SOMS MOET JE
VERANDEREN OM
JEZELF TE BLIJVEN”

Toen ik was hersteld liet ik me omscholen

Ik laat jou zien dat jij weer de regie over jouw

tot mindfulnesstrainer en coach. Tijdens de

leven kunt nemen. Ik laat jou voelen dat emoties

opleidingen, ontdekte ik wat het magische

enkel gedachten zijn. En ik vertel jou over dat

gevoel was en hoe en waar ik het kon vinden.

negatieve stemmetje waar je te vaak naar

Het altijd maar doorrennen, niet nadenken en

luistert.

gewoon maar doen, had plaats gemaakt voor
rust, verwondering en zachtheid. Ik voelde me

Dit alles doe ik vol overtuiging, onderbouwd

weer dat kleine jongetje, zittend voor de tv met

met theorie en recht voor zijn raap. Wat zoiets

een glaasje cola en zijn schaaltje chips. Ik voelde

betekent als: geen moeilijke woorden, zweverige

me weer alive.

termen of eindeloos gezwets.

Delen

Trainingen en coaching bij mij inspireren, geven

Dat ‘magische’ gevoel - voelen dat ik leef - deel

levenslust en zijn puur. Na afloop weet je, net

en laat ik, vandaag de dag, aan zoveel mogelijk

als ik, waar en hoe je het magische gevoel kunt

mensen zien. Dat doe ik door te vertellen over

vinden. En ik kan je verklappen:

mijn ervaringen als marathonloper, waarin ik de
mooie - maar ook de minder mooie kant belicht

Magie is dichterbij dan je denkt

en ook geef ik sessies als mindfulnesstrainer of
coach.
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WAT IS GENIETEN?
Genieten betekent voor iedereen wat anders. Denk maar aan de kat op de vensterbank, de buurman
met zijn hengeltje langs de waterkant of Max Verstappen die met 300 km per uur over het circuit
scheurt. Alle drie genieten ze, maar wel ieder op hun eigen manier.

Maar wat nu als Max, zittend langs de waterkant, wacht tot de vissen bijten? Of als de kat, met 300
km per uur over het circuit racet? Max zal zich waarschijnlijk dood vervelen en die arme kat, tja die
staat bijna zeker doodsangsten uit. Je ziet, genieten is niet alleen voor iedereen anders maar ook
nog eens afhankelijk van de situatie.

Stel je eens voor
Dat je iedere dag languit op een strandstoel

Zeg jij nu het eerste: ‘liggen op een strandstoel’,

ligt. Hapje erbij, drankje erbij en als het te warm

verplaats diezelfde stoel dan eens naar een

wordt, plons je in het zwembad. Helemaal

drukke boulevard of onder de Eiffeltoren en ga

geweldig. Toch?

daar dan liggen. Is het dan nog steeds genieten?

Dit doe je een week, twee weken of zelfs een

Genieten is een gevoel. Een emotie die je

jaar. Super. Maar het gaat een keer vervelen.

ervaart wanneer je helemaal aanwezig bent in

Dan verlang je naar de sneeuw, wil je even geen

het moment. Wanneer je jezelf verbindt met de

cocktail en lijkt een dagje wandelen helemaal

omgeving en dit doet vanuit liefde.

geen gek idee. Genieten is maar net hoe jij het
beleeft.

Het is “de manier” om vol in het leven te staan en
je te verbazen. Om te zien dat niets ooit hetzelfde

Wat is genieten?

blijft, te horen dat ieder geluid verborgen ligt

Is dat, het liggen op een strandstoel of… is

in de stilte en om te voelen dat genieten niets

genieten het gevoel wat jou dat geeft? Dus, geniet

anders is dan ZIJN.

je van het liggen op een strandstoel of geniet je
van het gevoel wat liggen op een strandstoel jou

Genieten is volledig aanwezig zijn, verbonden

geeft: het één zijn met de omgeving.

met alles en iedereen, en dit vanuit liefde.
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WAT IS LEVEN?
Leven is de periode tussen geboorte en dood.

Leven is wie je bent, niet wat je doet.
Bijvoorbeeld: je bent aan het hardlopen.

Zolang je ademt, leef je. PUNT.

Je bent niet ‘het’ hardlopen.

Waarom roepen we dan dat we niet leven?

Dat is de fout die we maken: we denken dat we

Dat het leven voorbij vliegt?

zijn wat we doen.

Simpel. We maken het moeilijker dan het is.
Leven is zijn. PUNT.

Stel je eens voor dat je een zwaar leven hebt.
En dan bedoel ik Brigitte Kaandorp zwaar. Hoe

HET LEVEN IS EENVOUDIG.
WIJ MAKEN HET MOEILIJK.

zou dat zijn?

Zwaar?
Wij verwarren het échte leven vaak met het
werkwoord leven.

Oké, maar is het leven dan ‘letterlijk’ zwaar of…
ervaar je het als zwaar?

Leven is wat jij erin ziet.
Leven is wat jij erbij voelt.
Leven is wat jij bent.

LIVE
YOUR
LIFE

WAAR BEN JIJ NU?
Als marathonloper dacht ik altijd te weten waar
ik was, vooral tijdens een wedstrijd. Ik moest op
tijd mijn bidons pakken, weten waar de andere
lopers liepen en het allerbelangrijkste: heel goed
de tijd in de gaten houden want iedere kilometer
moest in een vooraf vastgestelde tijd.

Ging ik te langzaam, dan zou ik niet mijn

niet meer genieten en had geen idee waar ik

gedroomde eindtijd halen. Ging ik te snel, dan

was. Laat staan wat ik deed.

zou ik mezelf voorbij lopen. Continu was ik met
deze dingen bezig waardoor ik niet kon genieten.

In de hectische wereld, waarin we leven, lopen

Ik liep dan wel een marathon, maar had geen

we onszelf al snel voorbij. We hebben vaak geen

idee waar ik was of laat ik het anders zeggen: ik

idee waar we zijn of wat we doen. Natuurlijk

wist wel waar ik liep, maar had geen idee dat ik

weet je waar je bent, maar ben je daar dan ook

daar was.

met je bewustzijn aanwezig?

Vele wedstrijden heb ik zo gelopen. Ik hoorde

Stel: je loopt in de supermarkt, weet jij dan wat er

het startschot, begon te rennen en voor ik het

links en rechts van je staat of ben je aandachtig

wist was ik gefinisht. Alles wat er tussen de

op zoek naar de boodschappen die op jouw

start en de finish gebeurde, de omgeving, de

lijstje staan?

sfeer en vooral de wedstrijd, kreeg ik niet mee.
Waarom niet? Mijn lichaam was er wel, maar

Je lichaam is dan wel aanwezig, in het moment,

mijn bewustzijn was ergens anders.

maar jouw bewustzijn is meestal heel ergens
anders.

Ik voelde niets,
was blind voor wat er om me heen gebeurde

Dus mijn vraag aan jou:

en nam niets in me op. Perfect, voor mij, als
hardloper, want ik zette geweldige prestaties

‘WAAR BEN JE NU?’

neer. Voor mij als mens was het anders. Ik kon
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BEWUSTZIJN

Aanwezig zijn in het moment. Het hier en nu.

zit jouw bewustzijn bij DEZE tekst, nu bij dit

Mooie termen, maar wat betekent het echt? We

WOORD en vooruit, nu is jouw aandacht bij je

zijn toch allemaal aanwezig in het moment, in

linker grote teen.

het hier en nu?

Bewustzijn is datgene waar jij jouw
aandacht op richt.

Ja en nee.

Wil je aanwezig zijn in het nu, in het moment,
Onze ademhaling is altijd in het moment. Of je

dan moet je daar je aandacht op richten. Hoe?

dit nu wilt of niet. Het gaat jou of wie dan ook,
nooit lukken om gisteren of morgen te ademen.

Weet je nog de ademhaling? Die altijd plaats

Je kunt wel je adem inhouden of heel snel gaan

vindt in het nu? Ga eens met je bewustzijn

ademen, maar zodra je ademt, gebeurt dat

naar de ademhaling en probeer de adem niet

altijd in het nu. Hierdoor zijn we altijd, door onze

te sturen of te controleren. Je richt “gewoon” je

ademhaling, in het moment. En het mooie…

aandacht op de ademhaling. Oké?

ademen gaat vanzelf en ook vaak onbewust.
Nu ga je observeren. Wat gebeurt er.
Bewust aanwezig zijn is een heel ander verhaal.
Dit gebeurt niet vanzelf. Om bewust aanwezig

Adem in, adem uit.

te zijn heb je bewustzijn nodig. Maar ja, waar zit

Adem in, adem uit.

dat? Zit dat in het puntje van je neus, het puntje
van je teen of… tja, waar eigenlijk?

Welkom, je bent nú, samen met je ademhaling,
aanwezig in het moment.

Er is niemand die jou kan vertellen of aanwijzen
waar het bewustzijn precies zit. Op dit moment

Je mediteert.
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WAT IS MEDITEREN?
Door bewust je aandacht naar het huidige

regen irritant, wilt dat het stopt en gaat naar

moment te brengen, door te focussen op dat

buiten. Hier roep je dat de storm moet gaan

wat is, ben je aan het mediteren. En dat “is” kan

liggen en dat het stil moet zijn. Ik weet zeker

van alles zijn: je ademhaling, je hartslag of je

dat dat niet gaat gebeuren, hoe hard jij ook

gedachten. Alles is goed, zolang het maar hier,

schreeuwt. Wat er wel gebeurt, is dat jij nat en

en in het nu is.

omver geblazen wordt.

Je aandacht richten op het feest van volgende
week of de borrel van afgelopen week gaat niet
werken. Je bent dan niet met je bewustzijn in
het huidige moment.

“SOMS MOET JE
VERANDEREN OM JEZELF
TE BLIJVEN”
Blijf je binnen, dan stopt het ook niet met
stormen. Nog steeds irriteert het je, maar nu

Lukt het je om te focussen en ben je eenmaal

ben je geen onderdeel van de storm. Natuurlijk

aan het mediteren, dan zul je merken dat je

zit je er nog midden in, maar je observeert ‘m

bewustzijn afdwaalt. Ineens zit je te denken aan

nu van binnenuit. Je wordt niet nat en ook niet

een boodschappenlijstje, ben je bezig met wat

omvergeblazen.

je morgen gaat doen of word je onrustig van dat
irritante geluid.

Zo is het ook met mediteren.

Dat is heel normaal.

Door niet mee te gaan in jouw gedachten, door
geen onderdeel van de “storm” te

Dat is wat er gebeurt wanneer je mediteert.

worden kun je jouw gedachten van een afstandje

Niet alleen bij jou, maar bij iedereen. Het doel

observeren. Je gaat zien dat het

van mediteren is namelijk observeren wat er

enkel gedachten zijn. Gedachten waar jij niets

gebeurt met jouw bewustzijn en niet zoals we

mee hoeft.

vaak denken: rust krijgen in ons hoofd.
Uiteindelijk zul je merken dat ze minder worden
Vergelijk jouw gedachten maar met een storm

en vanzelf verdwijnen. Deze keer niet omdat jij

die om het huis raast. Je vind de wind en de

dat wilt, maar omdat de storm is uitgeraasd.
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WAAR MEDITEREN?
Als loodgieter had ik helemaal niks met meditatie. Het was
allemaal maar zweverig en zeker niet iets voor mij.

Hallo! Ik was een bouwvakker.
Echt niet dat ik op een matje ging zitten mediteren. En al helemaal niet in een of andere yoga hut
waar ik bedwelmd zou worden door de wierook en waar de andere cursisten verlicht boven hun
matjes zweefde. No way, dat ik dat ooit zou ga doen.

Ik moet je bekennen: ik heb het allemaal wel

Mediteren kun je altijd en overal doen. Het hoeft

gedaan. Behalve dan boven mijn matje zweven,

niet op een matje, het kan ook lopend, zittend

dat lukte mij niet. En nee, de andere cursisten

of zelfs staand in de rij. Het enige wat je nodig

konden dat ook niet.

hebt, is iets om op te focussen. Iets wat je in
het huidige moment brengt: bijvoorbeeld je

We denken vaak dat mediteren alleen kan op een

ademhaling of je lichaam.

matje en dan bij voorkeur in een ruimte die rust
uitstraalt. Of in een klooster. Of op een bergtop.

Als je zit kun je de aandacht vestigen op je

Of, mijn favoriet, zittend voor een waterval.

voeten, knieën of welk lichaamsdeel je maar

Allemaal super tof maar nu even serieus,

wilt. Als je wandelt kun je de focus leggen op
hoe je loopt. En staand in de rij kun je met je

Wanneer is dat haalbaar?

bewustzijn naar de ademhaling. Zo kun je altijd
aanwezig zijn in het moment.

We bevinden ons eerder in een drukke omgeving,
omringd door mensen, dan dat we uitkijken op

Je kunt overal mediteren.

een bergtop, zittend voor een waterval. Dat is
de realiteit. En zeg nu zelf: de drukte is niet de

En heb je de kans om te gaan mediteren op een

meest ideale plek om te mediteren.

matje, in een yoga hut die blauw staat van de
wierook. Doen! Wie weet, misschien kun jij wel

Of misschien toch wel.

zweven.
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STEMMETJE
Dit e-book heb ik niet alleen geschreven. Nee,
dat heb ik samen gedaan met het stemmetje
in mijn hoofd. Je weet wel: dat zeurende
stemmetje dat roept: ‘Je kan het niet! Het lukt
je niet! Dat doe je niet!’

En nee, ik zie ze niet vliegen, ik ben niet koekoek en heb ook niet teveel paddenstoelenthee gedronken.
Niets van dat alles, ik sta gewoon met beide benen stevig op de grond.

Het stemmetje waar ik het over heb, is hetzelfde

Begrijp je ’t nog?

als het stemmetje die ‘s ochtends tegen jou
spreekt. Het stemmetje wat commentaar geeft

Wat als ik jou zou vragen om je vinger in een

als je op de weegschaal staat. Het stemmetje

vlam te steken? Wat zou jij doen? Als het goed is

wat jou afkraakt als je in de spiegel kijkt en het

zeg je: ‘Nee, dat doe ik niet.’ En als ik zou vragen

stemmetje waardoor je gaat twijfelen aan alles.

‘Waarom niet?’, roep je waarschijnlijk iets in de

Eigenlijk, het stemmetje dat je liever niet hoort.

trant: dat doet pijn.

Het is jouw innerlijke criticus

Dit is jouw stemmetje, dat zegt om het niet te
doen. Die roept: ‘Nou, laten we dat maar niet

En het mooie is… alles wat hij of zij zegt (die

doen. Het kan wel eens heel pijnlijk worden als

van mij is een hij), doet hij om jou te helpen.

jij je vinger in een vlam steekt’.

Ja, je leest het goed. Jouw innerlijke criticus
roept al die nare dingen alleen maar om jou te

Maar er is een tijd geweest, waarschijnlijk als

beschermen.

kind, dat je wel je vinger in een vlam stak en nog

- Boeddha:

“ALLES WAT WE ZIJN
IS HET RESULTAAT
VAN ONZE GEDACHTEN”

niet wist hoe pijnlijk dat kon zijn. Toen was er
nog geen stemmetje dat het afraadde om het
niet te doen.
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Al deze voorvallen, de pijnlijke, de verdrietige en
de situaties die je bent vergeten, zijn opgeslagen
en diep weggestopt in jouw onderbewustzijn.
In een “archief” dat gebruikt wordt door jouw
stemmetje. Heel de dag waakt het stemmetje
over jou. Continue alert zodat het jou kan
waarschuwen. Hiervoor vergelijkt hij situaties
van nu, met situaties uit het verleden. Continu
zoekt hij, in jouw onderbewuste “archief”, naar
soortgelijke situaties.

Dus zie je een vlam. Dan is daar direct de
waarschuwing: ‘Nou, laten we dat maar niet
doen’. Zie je dat je veter los zit en besluit je door
te lopen. ‘Nou, laten we dat maar niet doen’. Dit
Doordat je het toch deed, verbrandde je je vinger

gebeurt ook als je iets voor de eerste keer doet,

en wist je dat een vlam pijnlijk kan zijn. Vanaf

bijvoorbeeld voor een groep staan of als je in een

dat moment wist jou stemmetje het ook. Dus

achtbaan stapt, ook dan roept het stemmetje:

iedere keer als je nu een vlam ziet, en jij denkt:

‘Nou, laten we dat maar niet doen’.

‘hé, laat ik eens voelen of dat heet is’, dan roept
jouw stemmetje: ‘Nou, laten we dat maar niet

Waarom is dat?

doen’.
Wat is er zo gevaarlijk wanneer je voor een groep
In de loop van je leven zijn er nog heel veel

staat en wat kan er gebeuren in de achtbaan?

soortgelijke situaties geweest. Situaties die
pijnlijk waren, situaties die jou verdrietig maakte
of situaties die je het liefst wilt vergeten. Maar
jouw stemmetje, heeft elk van deze situaties
onthouden.

“JE KUNT PAS DE
JUISTE VRAAG STELLEN,
ALS JE NIET BANG BENT
VOOR HET ANTWOORD”
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“MOED IS NIET BANG ZIJN
OM BANG TE ZIJN”
- Oriana Fallaci

Het is allemaal de schuld van…

Waarom?

Nee, niet het stemmetje. Het is de schuld van

Door de oude data. Jouw stemmetje zoekt op

het “archief”. Jouw onderbewustzijn waar het

“eerste keer bungeejumpen” en vindt… niks.

stemmetje zijn informatie vandaan haalt. Dat

Daarna zoekt het verder op alleen “eerste keer”

“archief” is oud. Stokoud. Want veel, van wat daar

en vindt het verbranden van je vinger. Toen je dat

ligt opgeslagen, dateert nog uit jouw kindertijd.

voor de eerste keer deed, in dit geval je vinger in

Uit de tijd dat jij je vinger voor het eerst in een

een vlam steken, was dat pijnlijk.

vlam stak. Geloof je me niet? Oké.
Bungeejumpen doe je ook voor de eerste keer
Stel:

jij

gaat

voor

de

allereerste

keer

(dit denkt jouw stemmetje) , dus … alles wat je

bungeejumpen. Jouw stemmetje roept dan

voor de eerste keer doet is pijnlijk. En al snel

keihard: ‘Nou, laten we dat maar niet doen.’

hoor je: ‘Nou, laten we dat maar niet doen.’

Hoezo? Is het pijnlijk? Heb je het eerder gedaan?
Er staat helemaal niets over beschreven, in jouw

Door niet te luisteren naar je stemmetje, in dit

onderbewuste “archief.” Logisch, want je doet

geval: door te springen, ga je jouw “archief”

het voor de eerste keer, maar toch waarschuwt

updaten. Er komt een ervaring bungeejumpen

jouw stemmetje.

bij, in de kaartenbak, en de volgende keer dat je
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springt zal jouw stemmetje niet meer reageren.

Iedere keer dat ik hoorde: ‘Dat kan je niet! Dat

Want in het onderbewuste “archief” bevind zich

lukt je niet! Dat doe je niet!’ ging ik te rade bij

nu een kaartje: bungeejumpen is veilig.

mezelf. Dan vroeg ik me af, of dat écht zo was.
Dan luisterde ik naar mijn gevoel en pas dan

Moet je nu nooit meer luisteren

nam ik een beslissing. Niet altijd de juiste, want

naar het stemmetje?

nog steeds brand ik wel eens mijn vingers, maar
hé, daar leer ik van.

Nee, natuurlijk niet; het stemmetje is er om jou
te beschermen.

Mijn advies aan jou: luister naar jouw stemmetje,
maar neem het niet te serieus. Geloof het

Door naar mijn stemmetje te luisteren heb ik

stemmetje alleen wanneer… jij voelt en weet dat

“onmogelijke” dingen gedaan. Het heeft ervoor

het klopt. Dus sta jij ‘s ochtends voor de spiegel

gezorgd dat ik veertien marathons liep en dat

en hoor je jouw stemmetje. Weet dan: hij bedoelt

dit e-book er is, ook al hoorde ik regelmatig: ‘Dat

het goed. Of ga jij met een “net wakker hoofd” de

kan je niet! Dat lukt je niet! Dat doe je niet!’ Dat

straat op. Nou?

was oké. Want juist daardoor ging ik kijken naar
wat er écht was, besloot ik te luisteren naar wat
er bij mij leefde en voelde ik wat er gebeurde.

JIJ ZIET. JIJ VOELT.
GEWOON: JIJ BENT.

“TWIJFEL IS HET BEGIN VAN
WIJSHEID”
- René Descartes
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SUPERMAN
Voor mijn omgeving was ik een Superman. Ik

Ik had moeten luisteren naar mijn gevoel.

knalde aan één stuk door, eerst op het werk,

Ik had moeten voelen wat er gebeurde in mijn

daarna tijdens de training en in het weekend

lichaam.

bij een hardloopwedstrijd. Op maandag stond

Ik had moeten zien wat ik aan het doen was.

ik weer fris en fruitig voor de poort, klaar om te
buffelen. Een Superman dus, iemand die alles

Je kunt precies weten wat er gebeurt in de

voor elkaar had… voor de buitenwereld althans,

wereld. Het nieuws op de voet volgen en de

want van binnen voelde ik niks. Van binnen was

meest geweldige Insta-stories op het internet

ik leeg.

knallen. Weet je niet wie je bent of waar je voor
staat dan is het al-le-maal zonde van je tijd. Voor

Terugkijkend op mijn hardloopcarrière kan ik

de buitenwereld ben je misschien die Superman

precies aanwijzen waar het fout ging. Ik kan

of Superwoman. Diep van binnen voel je je leeg

je vertellen wat ik anders had kunnen doen

en vraag je je af:

en ik weet hoe ik mijn burn-out had kunnen
voorkomen. Achteraf gezien was het heel

‘Is dit het nu?’

simpel.

Vraag je zelf dan ook eens af:

ALS IK HAD GELUISTERD.
ALS IK HAD GEVOELD.
ALS IK HAD GEKEKEN.

‘Wat is dit dan?
En wat is dan dit?
Waarom voel ik me leeg?
En hoe voelt dat dan: leeg?’

Natuurlijk leuk en aardig, maar naar wie had ik
moeten luisteren? Wat had ik moeten voelen?

Ik weet het: het zijn rot vragen. Vragen die je

En waar moest ik dan naar kijken? Vragen

liever niet stelt, maar stel je ze wel en geef je

waar ik bijna over struikelde. Vragen die me

ook eerlijk antwoord dan ga je zien wat er écht

tot wanhoop dreven. Maar ook vragen die me

is, dan ga je voelen wat er

antwoorden brachten. En weer was het simpel:

gebeurt en dan kun je ZIJN.

Je gaat weer voelen dat je leeft.
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DANK JE WEL

Dit is het einde van het e-book. Tof

Heb je teksten gelezen die niet kloppen,

dat je het hebt gelezen.

misschien stukken die je niet begrijpt of wil je
me laten weten dat je het e-book super vond.

Ik heb jou laten zien wat er is.

Iedere reactie is welkom.

Laten voelen wat er leeft.
En vertelt wat er gebeurt.

Heb je vragen, wil je mijn hulp of vind je het

Ook heb ik uitgelegd hoe je kunt ZIJN.

gewoon leuk om mij te mailen.

Dit alles heb ik, hopelijk, op een begrijpelijke

Het adres is: hans@bouwmind.nl.

manier geschreven. Hierbij gebruikmakend van
mijn eigen ervaringen, mijn wetenschap van

Verder kun je me volgen op Facebook en

mindfulness en alle wijsheid die ik van anderen

Instagram.

heb mogen leren.

Hartelijke groet,

Hans Andriessen.
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VOELEN DAT JE LEEFT
Ik geniet.

Vraag je je af: ‘Hoe?’

Jij geniet.
We hebben genoten.

Wat dacht je van een ritje in de achtbaan.
Een avondje “All you need is love”.

En dan is het klaar.

Of die spannende voetbalwedstrijd.

We stoppen en gaan weer verder.
Genieten is niet altijd zwart -wit.
Maar genieten kan zoveel meer zijn.
Genieten is niet alleen maar blijdschap.

Genieten is hoe jij kijkt.
Genieten is wat jij voelt.

Genieten kan ook eng zijn.

Genieten is wat jij hoort.

Genieten kan ook verdriet zijn.
Genieten kan irritatie zijn.

GENIETEN IS VOELEN DAT
JE LEEFT.

