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neem afscheid van chronische stress 



"The more
we value
things, 

the less we
value

ourselves"
~  BRUCE  LEE  ~



Proloog 
1 februari 2011. Het was klaar. Ik kon niet
meer. De dagen ervoor sleepte ik me naar
kantoor. Ik kon niet meer denken. Ik kon
niet meer slapen. Mijn hart bonkte in mijn
lijf. Ik was er niet. Waar ik wel was weet ik
niet, maar ik was helemaal van het padje. 

Later bleek dit het begin van een lange
periode van twijfel en tranen. Van
vallen en weer opstaan. Van knokken,
doorzetten om weer terug te komen.
Een periode die duurde tot mei 2017.

Als ik dat in 2011 had geweten, had ik
het bijltje er misschien wel bij
neergegooid. Nu ben ik blij dat ik heb
doorgezet. Dat het voorbij is. Dat ik
veilig aan de andere kant ben beland.
Chronische stress achter me heb
gelaten. Een zo ongelooflijk veel rijker
leven heb. En het juiste pad heb
gevonden. Gekozen moet ik zeggen.

Stop living your life by
accident. 

Start living your life on
purpose. 
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Inleiding                                         
Wat is het voor een boek, vroeg iemand
me. Een roman over je leven? Tips & trucs?
Vertel me waarom ik het wil lezen. Ik denk
dat jij mijn blunders en misvattingen, mijn
struggles en oplossingen goed kan
gebruiken. Ik geef je ook 6 belangrijkste
valkuilen op het gebied van chronische
stress. En toptips om deze dicht te gooien.
Natuurlijk gaan we het ook hebben over
een rijker leven én het kiezen van jouw
eigen pad.

Van weglopen naar je eigen pad
bewandelen…

Heel eerlijk?… Ook ik heb moeite gehad
met het vinden en bewandelen van mijn
eigen pad. 

Ik heb lang in het bedrijfsleven gewerkt
en keihard mijn best gedaan dat pad
leuk te vinden. Voldoening te zoeken. Ik
had last van chronische stress en was
niet gelukkig. Ik voelde me eenzaam en
schaamde me voor mijn worsteling. 

Na een flinke burn-out was was voor mij
de maat vol. Voldoening zoek je niet. Die
vindt jou. Het roer moest om. 

Herken je het, dat je je al veel langer
verwondert over dingen? Maar dat je
denkt dat iedereen dat zo ziet of doet?
Pas als je er langer over nadenkt en met
anderen over praat, bljkt vaak dat dit
niet zo is. Jij hebt jouw kijk op de wereld.
Gekleurd door jouw ervaringen en
overtuigingen. Hoe en waar je bent
opgegroeid. En precies dat maakt mij en
jou uniek. 5

Ik besefte dat dus pas vrij laat in mijn
leven. Waarschijnlijk omdat ik een groot
deel van mijn leven introvert was. En
daarna een periode extreem extravert.
Beide was niet wie ik was. Ik was te veel
naar binnen gekeerd en te veel naar
buiten gekeerd. Niet in balans. En niet in
open verbinding met de mensen om me
heen. Niet in staat om mijn gedachten
en ideeën te toetsen. 

En dit toetsen is zo belangrijk. Het helpt
je om dingen scherper te gaan zien.
Maar vooral om jezelf beter te leren
kennen en waarderen.

It is not another you meet.
It is you - you meet, in another.

Ik hoop dat jij naar jouw woorden, jouw
verhaal gaat luisteren, het gaat toetsen
en jouw potentie gaat leven. Iedere dag
een klein beetje meer.

Door mijn eigen verwondering over het
leven en hoe de meeste mensen in dit
leven staan, ben ik dingen gaan
veranderen. Toepassen. Met succes. Niet
alleen in mijn leven maar inmiddels ook
in dat van anderen.

Mijn pijn werd mijn passie. Mijn missie.
Ik ben er voor mensen die niet langer
'per ongeluk' hun leven willen leiden en
dingen doen. Maar dit 'met opzet' en
doelgericht hun eigen pad willen
bewandelen. Die af willen van
chronische stress en het verspillen van
tijd en energie. Die hun leven willen
verrijken.

Stop doing.
Start living.
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Ik heb een plan waarmee je afscheid
neemt van belemmerende
overtuigingen en  “ja maars”. En jezelf
en je diepste verlangens echt leert
kennen.

Mijn verrijkingsmethode. 

Ik help je op weg op jouw pad. Door je
mee te nemen op mijn pad. En door
jouw leven een stukje te verrijken. 

Ga je mee samen op pad? 

Liefs,
Marian



Fryslân
where I chose to be born

Ik kwam ter wereld in het piepkleine
Friese dorpje Abbega. De start van
mijn leven. Dit leven (1971). 

Ik was de jongste in een gezin met 4
kinderen. Niet gepland. Wel gewenst.
En o zo welkom. Ik voelde me thuis, in
ons vrijstaande huisje, tussen de
weilanden en de koeien. Vrijheid en de
geur van gras. Een traditioneel gezin,
mijn moeder was thuis, mijn vader was
hoofd van het schooltje. 

Koos ik deze plek voor dit leven? Ik
weet niet hoe het zit. Maar heb
regelmatig het gevoel gehad eerder
geleefd te hebben. Dingen al eens te
hebben meegemaakt. Volgens mijn
moeder heb ik een oude ziel. En was ik
als peuter al een wijs kind dat rekening
hield met alles en iedereen. Dat
haarfijn stemmingen aanvoelde. 

Ik weet dat ik gelukkig was. 

Toen ik 4 was, verhuisden we naar een
veel grotere plaats in Friesland. Voor
het werk van mijn vader. Het was een
cultuurshock. De mentaliteit was zo
anders, harder. Alles was drukker,
groter. Mijn man, die opgroeide in stad
Utrecht, vindt dit hilarisch. Hij vindt ook
dat zo'n beschermde jeugd je niet goed
kan voorbereiden op het échte leven.
Dat je een beetje moet harden. Ik weet
het niet....

Voor mij had de verhuizing tot gevolg,
dat ik op de kleuterschool twee jaar
lang geen woord heb
gesproken. Daarna mondjesmaat.. als
het moest. Ik bleef verschrikkelijk
verlegen tot ver in mijn middelbare
schooltijd. Ik vond het een straf, zat op  
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Abbega
where I chose to be born

een mega grote school en had weinig
vriendinnen. Durfde me niet bloot te
geven en contact te maken. 

Thuis was het lastig met een broer die
voor moeilijkheden en spanningen
zorgde. Mijn ouders liepen op hun
tenen. 

Ik koos er al heel jong voor om
de makkelijkste, de liefste te

zijn. 

Ik was serieus en deed vreselijk mijn
best op school. Ik zorgde er voor dat ze
zich over mij geen zorgen hoefden te
maken. Ik was heel zelfstandig, regelde
alles. Was blij, maar onzichtbaar. 

Boos zijn of brutale antwoorden geven
was niet gewenst. Daardoor leerde ik
niet mijn grenzen kennen of
overschrijden. Ik wist niet goed wie ik
was en waar ik goed in was. Ik was
onzeker. Over mijn uiterlijk en wat ik
kon.

Een studie kiezen was voor mij
een onmogelijke opgave.

Met de kennis en ervaring van nu weet
ik dat moeilijk keuzes kunnen te maken
alles met gebrek aan zelfkennis en
zelfvertrouwen te maken heeft.

Ik koos lukraak iets onder mijn niveau,
waar ik snel mee klaar zou zijn. Ik ging
dan ook fluitend door de studie heen.
Het was een makkie.
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Toen ik een dikke 9 voor mijn
afstudeerscriptie haalde en er een gave
landelijke prijs mee haalde, kwamen de
eerste vlammetjes van geloven in
mezelf.... Ik studeerde cum laude af. Ik
kon toch wel wat..



Platte tekst toevoegen

Utrecht                      

Utrecht
how on earth did I get here?

Ken je dat, dat je opeens ergens in zit
waarvan je denkt: how on earth did I
get here? Ik had dat op mijn
zolderkamer in Zeist (1994). 

Een baan zoeken lukte dankzij die
scriptie en een aantal artikelen die ik
mocht publiceren. Ik verhuisde naar
Zeist, een zolderkamertje. Zo, ik begon
nu echt op eigen benen te staan. 

Ik mocht onderzoek en aanbevelingen
doen in het verlengde van mijn scriptie.
Interessant vond ik het zelf niet. Maar
het was wat ik deed.

En ik moest een baan hebben en geld
verdienen. Mijn leven opbouwen. Ik
was toen 23. God wat was ik serieus.

Toen mijn opdracht stopte, rolde ik de
financiële dienstverlening in. I fell into
it. 

Een typisch voorbeeld van
living by accident.

Zou er iemand zijn die hier wel bewust
voor kiest? Van jongs af aan? Ik in ieder
geval niet. Ik werd pensioenadviseur. Ik
kan er nu wel om lachen. Een absurd
beroep voor zo'n jonge meid. Ik weet
nog dat ik me schaamde om het te
vertellen tegen anderen.

Ik ging wel verder en had het vooral
heel gezellig met een groep jonge en
enthousiaste collega's. We werkten
veel en vaak in de avonden. 
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Het werd zo'n vriendenploeg dat we
het vaak jammer vonden dat we naar
huis moesten. Een beetje gek, maar wel
heel gezellig. Zo gezellig dat ik er mijn
huidige partner aan overhield. 

Ik leerde mijn gedreven en zakelijke,
harde kant te ontwikkelen en in te
zetten, want er moest verkocht
worden. Ik werd commercieel. En
carrière gericht. Stapte over naar een
grote bank en werd financieel planner
voor de rijkeren. Ik scoorde als een
malle. Werkte keihard. 

Zag er uit om door een ringetje
te halen. 

Altijd mooie pakjes, hoge
hakjes. 

Ondertussen woonde ik samen met
mijn man. Twee bonuskinderen erbij.
Een semi-gezin opbouwen. Een
gezamenlijk leven leiden. 

Ik paste me aan. Ook in mijn relatie. Ik
deed voornamelijk de dingen, waarvan
ik dacht dat anderen deze van mij
verlangden en verwachtten. 
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Platte tekst toevoegen

Canada                       

Canada
where the heck is my path?

Hoe een perfect plaatje helemaal niet
perfect voelt (2005)

Inmiddels waren we verhuisd naar een
prachtig nieuw gebouwd huis en
droomden we al lange tijd van een
rondreis door Canada met de camper. 

In de aanloop daarnaar toe had ik hele
ernstige duizeligheidsklachten. Ik weet
nog dat ik met mijn stapel werk op mijn
buro zat. Dingen weg te werken en
ineens bewoog de hele wereld. Ik ging
naar huis en kon alleen nog maar
liggen. 

Ontspannen op vakantie gingen we
niet. Toch werd het prachtig. Vanwege
de overweldigende natuur en het
gevoel van vrijheid.

Ik begon voor het eerst na te
denken over mijn pad. 

Wat wilde ik nu met mijn leven? 

Misschien werd de wereld even
bewogen om mij in beweging te
brengen? 

Mijn biologische klok begon te tikken.
Steeds harder en steeds luider. Mijn
lichaam gaf aan: als je een kind wilt,
moet dit nu gebeuren. Verstandelijk
vond ik het niet in ons leven passen.
Gevoelsmatig wilde ik niets liever.
Praktisch en medisch leverde het
enorme hindernissen op. Ik had geen
oplossing. Maar ik zat er wel mee. Ik
wilde deze vakantie over mijn 
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kinderwens praten. Maar durfde het 
 niet aan. Ik was bang voor de
consequenties. Zette dus 'gewoon' dit
onderwerp opzij.

Ging gewoon weer door met nog
harder werken. Nog meer mijn pijn
verdoven. Niet voelen.

Met mezelf te vergelijken met en te
meten aan collega's die nog
succesvoller waren. Of leken te zijn. Ik
kopieerde hun gedrag. En voelde me
gekooid. Verloor alle vrijheid.

De vrije tijd die ik had wist ik niet in te
vullen met zinvolle en verrijkende
dingen. Ik was zo uitgeput dat ik niet
verder kwam dan uitgeblust tv kijken. Ik
verspilde mijn tijd.

Ik was erg ongelukkig. 

Op het oog succesvol. 
Blij. 
Sterk.

Van binnen onzeker.
Eenzaam.
Verdrietig.



Zweden
a sort of homecoming

Hoe kan je je ergens thuisvoelen als je
er nog nooit geweest bent? Ik had dat
met Zweden. Misschien door vele uren
Pippi Langkous in mijn jeugd? (2008)

Een familielid kocht een vakantiehuis in
Zweden en dat was het startschot voor
vele vakanties en lange weekenden
Zweden. Zowel in de winter als in de
zomer. Wauw wat mooi. Pure, echte,
ruige natuur. Schone lucht. Schoon
water. En het licht is er zo mooi. Heel
erg helder. 

Ik voel me thuis in Zweden. Houd van
de rust en ruimte. Ga met mijn uiterlijk
moeiteloos op in de "massa", wordt
overal in het Zweeds aangesproken. Ik
zou hier best kunnen wonen.

Het maakte me intens gelukkig, deze
tripjes. Genieten van sneeuw, 19
graden onder nul. En zomers
zwemmen in de koele meren. Ik voelde
me altijd intens opladen. Tot rust
komen. 

Qua werk bleef ik in het hetzelfde
spoor. Ik maakte stappen op de
carrière ladder en ga steeds meer
verdienen. Lease-auto. Aanzien.

Dat ik mega chronisch gestrest was,
wist ik. Maar ik wilde het niet weten.
Zag ook geen uitweg.
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In 2010 komt er echt zand in de
machine. 

Ik had heel veel migraine, was
doodmoe in de weekenden en van het
minste of geringste van slag. Ik was een
dag thuis in de week, maar wist niet
meer wat te doen met mijn vrije tijd.
Was uitgeblust en had nergens meer
zin in. Geen hobby's, sport had ik al de
brui aan gegeven. 

Op mijn werk zag ik de stapels groeien.
Ik kon geen onderscheid meer maken
in wat eerst moest en wat kon wachten.
Wat zo klaar was en wat meer tijd
vergde. Ik haalde 's ochtends de stapel
uit de kast en 's avonds ging ie weer
terug. Nauwelijks iets verder. Ik kon me
niet meer concentreren en begon
fouten te maken en risico's te nemen. 

Werkte regelmatig lang door in de
avonden om toch nog dingen voor
elkaar te krijgen. Paar paracetamol er
in en gaan. Dacht ik. Ik schoot voor
geen meter op. 

Ik weet nog dat ik dacht:
"volgens mij raak ik

overspannen".

Niet bij machte om verder iets te doen
en te beschaamd om het te bespreken.

Ik stond toen nog steeds vrij alleen in
mijn leven, had een paar goede
vriendinnen maar deel weinig echt
intieme dingen. Bang dat ze me dan
niet meer aardig zouden vinden. Als ik
zwak was, in plaats van sterk.

Aan het eind van 2010 kreeg ik
buikklachten en toen was het hek van
de dam. Ik haalde de meest vreselijke
dingen in mijn hoofd en dat was de
spreekwoordelijke druppel. 

Ik kreeg last van hartkloppingen en kon
niet meer slapen. Binnen een paar
weken ging ik finaal onderuit. Heftige
angstklachten en totaal van de wereld.
Ik kon alleen nog maar huilen. Twijfelde
aan alles en vooral ook aan de zin van
mijn leven. En of het ooit weer goed
zou komen. 

Of ik weer terug zou kunnen naar mijn
werk. Mijn werk! Dat was wel het
allerbelangrijkste. Bizar. 

Ik herstelde. Langzaam. Onzeker. Toen
ik voor het eerst weer op mijn werk
kwam voelde ik me alsof ik van de
maan kwam. Ik was zo kwetsbaar. Zo
klein. Ik schaamde me. 

Een klein jaar later werkte ik weer full-
time. Ernstig met de rem er op. Durfde
bijna niks en deed alles in een laag
tempo. Zei tegen heel veel verzoeken
nee.

Ze lieten me gelukkig mijn gang gaan.
Maar ik kreeg op een gegeven moment
wel te horen dat ik net niet de top had
gehaald... Dit raakte me eigenlijk niet
eens. Ik voelde me behoorlijk afgevlakt.

Mijn burn-out had me wel weer aan het
lezen gekregen. Veel over persoonlijke
ontwikkeling, waarbij Brene Brown mijn
favoriet werd. Ze leerde me dat juist
me kwetsbaar opstellen me sterk zou
doen voelen. En verrek, ze had gelijk.

14



Eindelijk brak mijn masker en opende
ik me naar anderen. Wat hele mooie
dingen opleverde zoals een aantal hele
fijne en echte vriendschappen. Ging
meer dingen doen die me leuk leken. Er
kwam een hond!

Qua werk liep ik een beetje vast. Ik wist
dat dit het niet was voor me. En ik had
nog steeds een stemmetje in me dat zei
dat ik carrière moest maken. Dat
spoorde me aan het elders te zoeken.
Ik solliciteerde naar een baan op het
hoofdkantoor en kwam een andere
wereld binnen.

Werd productmanager. Nog meer
knokken en mijn best doen. Alle ballen
hoog houden. Presteren op een niveau
dat niet haalbaar was. In een omgeving
die niet de mijne was.

Profileren, daar draaide het om. Jezelf
op een podium zetten en je laten
horen. Om de juiste mensen mee te
krijgen voor jouw project.

Toch waren er ook fijne dingen. Veel
vrijheid, zelf mijn tijd indelen. Een
aantal hele lieve collega's.

Ik bleef last houden van mijn burn-out.
Het verdriet om mijn niet vervulde
kinderwens en het harde werken, had
er zo ingehakt. Ik viel dan ook nog een
paar keer terug. En alle keren knokte ik
mezelf weer beter. Want opgeven was
geen optie.

Ik moest en zou terugkomen op mijn
stek.

Terugkijkend was het pure
angst die mij dreef. 15

Angst om mijn identiteit en succes te
verliezen. Mijn zekerheid, mijn
inkomen. Mijn huis?

En angst is meestal een slechte
raadgever. 

Dus hup de schouders eronder en
weer gaan. Totdat mijn werkgever
besloot dat ik mocht gaan. Moest gaan.
Een grote ontslaggolf. Velen gingen
met mij. Maar daarom deed het niet
minder pijn. Ik voelde me vernederd,
afgedankt en verslagen. 

Voordat ik de deur dicht had
getrokken, had ik al een vergelijkbare
baan elders. Met opgeheven hoofd
ging ik, maar mijn hart bloedde. 

Leeg was ik. Op. 

Geen goede basis voor een nieuwe
baan. Ik kon dan ook totaal mijn draai
niet vinden. Zelfs het gebouw riep
weerzin op. Hoe aardig ik de collega's
ook vond. Ik kon geen motivatie
vinden. Was iedere dag doodmoe en
zag op tegen de volgende. 

Ik veranderde nog een keer van baan.
Nu iets dichterbij huis.

Maar hier liep ik al vast voordat ik goed
en wel begonnen was. Ik werd ziek en
werd ontslagen. Hoe verdrietig ik ook
was en hoe mislukt ik me ook voelde,
toch kwam er al heel snel opluchting. Ik
voelde: 

Ruimte
Rust

Vertrouwen
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Ik ging me als vanzelf opnieuw
verdiepen in wat ik wilde. En ontdekte
dat ik helemaal niet ver weg hoefde om
mezelf te leren kennen. Te weten wie ik
was en wat ik wilde. Het lag voor het
grijpen. Het zat in me. Mijn verhaal was
al geschreven. Ik hoefde alleen maar
stil te staan en het te lezen. Te
luisteren. 

Het pad lag er al. 
Ik vond het.  



Hagestein 
coming home 

Schat, dit is echt een huis voor ons. Dit
schreef mijn man toen hij was wezen
kijken. Heel snel ging ik ook kijken. En
ja, dit was thuis. We gingen ervoor
(2016). 

Ons huis in de binnenstad werd
verkocht en we trokken een paar
maanden later in in ons buitenhuis.
Tussen de koeien, paarden en
schapen. Wow, dit voelde goed vanaf
de eerste minuut. 

Ik vertelde net dat mijn pad er al lag.
Het begin lag hier. In een basis van
ruimte en rust. 

Ik heb zelf zoveel pijn gehad van
stuurloos leven en chronische stress,
dat ik wist dat ik anderen hiervoor 

wilde gaan behoeden. En waar nodig,
voorgoed vanaf wilde gaan helpen.

Ik was thuis. 
Dit was wie ik was. 

En niet langer wat ik deed. 
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"When we
numb hard
feelings, 
we numb

joy,
gratitude &
happiness"

~  BRENE  BROWN  ~



De woorden raasden door mijn hoofd.
Totdat ik ze mocht vertellen. En ze een
verhaal vormden. Mijn verhaal.  

Ik heb een groot deel van mijn leven
geleefd om het anderen naar de zin te
maken.

Ik wist niet wat ik leuk vond en waar ik
goed in was. Was onzeker. Speelde een
rol. Kon heel moeilijk keuzes maken. 

Rolde automatisch van het één in het
ander zonder dat ik zelf keek wat ik
wou. En dacht dan ‘Wat doe ik hier in
vredesnaam?’. I was living by accident.

Pas na mijn burn-out ben ik in stappen
heel anders gaan leven. Door me af te
gaan vragen: 

 
Hoe zit ik in elkaar?

Wat vind ik belangrijk?
Waar krijg ik energie van?

Wie ben ik? 
Wat kan ik?

Wat kom ik hier doen?

En toen de antwoorden mijn leidraad
werden, voelde ik eindelijk dat alles
klopte. Sindsdien leef ik volledig vanuit
mezelf en mijn waarden. Doe wat ik wil.
Voel me betekenisvol. I started living
on purpose.  

Ik heb daardoor veel meer
zelfvertrouwen én afscheid genomen
van chronische stress.

De verrijkingsmethode 
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Met mijn eigen geleerde lessen nog
vers in het geheugen, vielen me dingen
op. 

Meer kwaliteit van leven? Meer
stress!

Ons leven lijkt steeds beter te worden,
maar wij voelen ons steeds slechter.
Want waarom heb jij meer stress dan
je oma, terwijl je oma geen toegang
had tot een sauna, een yogamatje en
een meditatie app? Hoe kan het dat in
een tijd waarin we zoveel
mogelijkheden hebben, er zoveel
mensen gespannen of met een
depressie rondlopen?

Hoe kan het dat alles makkelijker is
geworden dan ooit, maar dat we
moeilijker daarop handelen?

Waarom zitten zoveel mensen
ongelukkig muurvast in hun baan, als
je in ons land niet dood gaat van de
honger en gewoon wat anders kan
doen? En waarom blijven zoveel
mensen hangen in een moeilijke
relatie, terwijl er zoveel meer vissen in
de zee zijn?

Waarom leven we als een kuddedier
terwijl we een vrije wil hebben? En
waarom willen we vervolgens een jaar
op wereldreis om onszelf te vinden,
terwijl we daarvoor ook een dag naar
Schiermonnikoog kunnen gaan?



Waarom geeft ontspanning ons stress?
Omdat het het zoveelste op ons to-do
lijstje is?  Hoe halen we de spanning uit
de ontspanning?

Waarom zijn we zo bang voor een crisis
als blijkt dat het de grootste kans van je
leven kan zijn. In het Chinees wordt
niet voor niks hetzelfde woord voor
crisis en kans gebruikt...

Gek toch allemaal? 
We leven steeds langer, hebben

veel meer mogelijkheden en
luxe, maar voelen

ons ongelukkiger en gestrester.

Stress op zich, is geen enkel probleem.
Sterker nog, we hebben het nodig! Een
mens is van nature lui, maar stress
zorgt ervoor dat we dat stapje extra
zetten. Niks aan de hand dus. Of toch
wel?

Als er een balans is tussen stress en
herstel, dan mag je best met regelmaat
onder druk staan. Maar wanneer
kunnen we herstellen, als blijkt dat we
vierentwintig uur per dag “aan" staan
en in de stress zitten?

We leven in een tijd waarin
alles kan.

Met als nadeel dat we voelen dat
we zoveel moeten…

We willen een succesvolle relatie en
carrière, een gezin, een mooi huis met
tuin. Vrienden. Reizen. Sporten want
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vooral aantrekkelijk en fit blijven.
Bijblijven met al het nieuws dat 24 uur
per dag binnenkomt. 

Alles ligt op een presenteerblaadje
voor je. Je hoeft het alleen maar te
pakken. Toch? 

We mogen uit veel meer dingen
kiezen. 

Waardoor we het onszelf
aanrekenen als we niet kunnen

kiezen of de verkeerde keuze
maken…

Zoveel keuzemogelijkheden... welke
school, studie, vrienden, woonplaats..
De wereld ligt aan je voeten. Toch? Het
blijkt dat zoveel mogelijkheden
keuzestress oplevert en hoge druk om
gelukkig te zijn. En niet kunnen of
durven kiezen, zorgt ervoor dat veel
mensen vastzitten in een leven wat ze
denken te moeten leiden.

We krijgen steeds meer
kwaliteit van leven.

Waardoor we minder weerbaar
worden voor tegenslag…

Vanaf jongs af aan gewend zijn aan
welvaart, aan ouders die er waren en
ons naar feestjes en sportclubs
brachten en haalden. We kennen geen
honger, dorst, kou. Geen gevaar van
een oorlog. Ons leven is steeds
comfortabeler en veiliger geworden.
Waardoor we minder weerbaar zijn. 



Als er nu dingen tegenzitten, zijn we
eerder en langer van slag. Weten niet
meteen een praktische uitweg. En
schamen we ons ook nog eens, omdat
we losers denken te zijn. 

Want ongemak, ongelukkig voelen en
pijn, rouw, verlies mag niet in ons
leven. Dit moet weg, we willen vooral
blij en perfect zijn. Mede onder druk
van sociale media. 

Gek eigenlijk, waarom denken we dat
we altijd happy moeten zijn en dat alles
goed moet gaan? Terwijl een crisis en
ons slecht voelen de mooiste en beste
kansen geeft om anders te gaan leven,
zoals je bent en wilt zijn. Want achter
de grootste pijn zit het grootste
verlangen.

De chronische stress die door al
deze dingen vrijkomt, 

uiten we door ons te verdoven,
te gaan verspillen 

en ons met anderen te gaan
vergelijken.

Vanuit die overtuiging heb ik een
methode ontwikkeld, waarmee jij vol
en vervuld kan leven in een wereld
waarin alles kan, maar alles met een
prijs komt.

Mijn verrijkingsmethode.

Ben jij klaar voor een rijker leven?

Hoe kunnen we vol en vervuld leven
zonder ten prooi te vallen aan
afleidingen of overtuigingen binnen
onszelf of onze omgeving?

Met de verrijkingsmethode nemen we
afstand van niet dienende patronen,
en verrijken we onszelf door beter te
voelen zodat we in vrijheid ons leven
kunnen leven.

Neem afscheid van chronische stress
door:

voelen 
in plaats van 

verdoven

verrijken
 in plaats van 

verspillen

vrijheid 
in plaats van 
vergelijken 
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van verdoven naar voelen  
When we numb hard feelings, we
numb joy, gratitude & happiness 
~ Brene Brown ~

Waarom kiezen we ervoor onszelf
te verdoven, terwijl het verlangen is om
ons juist levendiger te voelen? 

Wanneer we ons willen ontspannen na
een lange werkdag zijn we geneigd om
Netflix te kijken vanaf de bank, terwijl
een goed gesprek ons misschien
dichter bij onszelf brengt.

Door geen gehoor te geven aan wat je
echt voelt en direct door te gaan naar
afleiding en verdoving, krijg je met
afvlakking te maken. 
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Want jezelf niet toestaan om verdriet,
frustratie of ongemak te voelen, heeft
tot gevolg dat je ook plezier, genot en
geluk minder voelt. Het leven en de
levenslust stroomt weg. 

In mijn coaching werk ik met praktische
oefeningen waarmee je leert om beter
naar je gevoel te  luisteren.
Hiermee verlaagt jouw stresslevel, en
kom je fysiek en mentaal beter in je lijf.
Want als je de kleine dingen weer mag
voelen, komt jouw gevoel ten dienste
van jouw geluk te staan.



Gun jezelf 15 minuten stilte per
dag. Ga lekker zitten, liggen of
wandelen en laat alles verder gaan
zoals het gaat. Na een tijdje lukt het
je om gevoel te gaan voelen en
steeds meer toe te laten. Je hoeft er
niks mee te doen. Voel je je slecht,
voel je dan slecht, huil, schreeuw,
wees chagrijnig. Maar ik beloof je
ook weer intens mooie momenten. 

Probeer eens alcohol (of drugs) een
maand te laten staan. Merk op wat
dit met je doet. Vraag je af wat je,
op het moment dat je een glas wijn
wilt pakken, werkelijk nodig hebt. 

Valkuil Verdoven nummer 1:
"hoe gaat het? goed!" 

Geen verdriet of onrust en ongemak
willen of kunnen voelen. Het is gewoon
te veel of te heftig voor je. Je hebt er
geen tijd voor. Of het mag niet slecht
met je gaan. Je wilt een perfect beeld
schetsen van een succesvol iemand.
Die zijn zaakjes voor elkaar heeft. 

Door niet te willen of kunnen voelen,
ontstaat afvlakking. Hierdoor ervaar je
helaas ook veel minder
geluksmomenten. Door deze afvlakking
wordt je steeds ongelukkiger en
ongezonder. 

In plaats van voelen, kies je voor
verdoven in de vorm van afleiding (tv,
internet) of letterlijke verdoving in de
vorm van alcohol, drugs, medicijnen en
 junkfood. Ook zie ik het altijd en
eeuwig de clown uithangen veel
voorbijkomen. Het letterlijk weglachen
van pijn. 

Tips bij deze valkuil
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Alle vormen van
lichaamsbewustzijn, sport en
bewegen zijn goed voor jou. Dit
kunnen meditatie- of mindfulness-
oefeningen zijn, in stilte wandelen
maar ook massage of keihard
lachen om een grappig boek. 

Ga zitten of liggen en span en
ontspan heel bewust iedere
spiergroep aan. Dus eerst je beide
voeten, dan de onderbenen etc. Je
leert hierdoor beter spanning
(aan)voelen en bewust weer
loslaten. 

Als je een spannend gesprek hebt,
bijvoorbeeld op je werk, oefen dan
eens op het volgende. Ga zitten,
met je rug rechtop en je schouders
laag. Voel je billen op de stoel en
zet je voeten stevig op de grond.
Adem een minuut lang heel rustig
in en uit, via je neus. Blijf tijdens het
gesprek met je aandacht bij je
gesprekspartner maar ook bij je
buik en je voeten. Zo ben je met
aandacht bij jezelf en bij de ander. 

Valkuil Verdoven nummer 2:
het hoofd op pootjes

Als hoofd op pootjes leven, je lichaam
zien als iets wat je van a naar b brengt.
Door het verdoven of niet voelen van je
lijf, leef je op de automatische piloot. Je
zult geen of veel slechter signalen
opvangen van pijntjes, moeheid en
spanningen. Daardoor grijp je te laat in,
ga je te lang door en overbelast je jezelf
veel makkelijker en sneller. En erger... 

Tips bij deze valkuil



van verspillen naar verrijken
The more we value things, the
less we value ourselves
~ Bruce Lee ~

Waarom verspillen we onze tijd en
energie aan dingen en activiteiten waar
we eigenlijk niet gelukkig van worden?

Een kwart van de Nederlanders gaat
dagelijks met tegenzin naar zijn werk.
En dat terwijl de meesten van ons het
grootste gedeelte van hun week op
werk doorbrengen.

We vullen onze tijd meer op dan ooit,
met de verkeerde dingen: verkeerde
mensen, verkeerde werkzaamheden,
verkeerde vrije tijdsbesteding.... We 

leiden een leven dat anderen van ons
verwachten. En aan de andere kant
worden we verleid door technologie.
Telkens wanneer we even wat tijd over
hebben is daar ineens Netflix, dat
spelletje of dat onbeantwoorde bericht
op Facebook.

Zo houden we ons vaak bezig met
flauwekul en leven onze potentie niet.
Zo voelen we ons in ieder geval niet
beter over onszelf. En hoe lager je
zelfwaardering, hoe slechter je zelfzorg
en je zelfvertrouwen. 

In mijn coaching maak je met gerichte
opdrachten opnieuw contact met waar
je goed in bent en wat je leuk vindt. 
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Bedenk wat je vroeger als kind leuk
vond om te doen. Waar je niet over
nadacht maar gewoon deed. Kan je
daar iets mee in je leven van nu?

Ga zoveel mogelijk verschillende
dingen uitproberen om uit te
vinden wat je leuk vindt, waar je van
geniet, waar je in gelooft. Met
passie leven en een gevoel van
zingeving is het resultaat daarvan.
Zo draai je je zoektocht om!

Vraag een aantal mensen uit je
omgeving hoe zij jou zien. Waar
vinden zij dat jij goed in bent en wat
valt hen op? Laat je verrassen! Zorg
ervoor dat je met de dingen waar jij
goed in bent iets doet.

Bekijk het eens helemaal anders en
ga voelen waar jij energie van krijgt.
Dus niet denken aan wat je altijd
doet. Denk aan het allerleukste op
de hele wereld. Hoe voelt dat en
waar voel je dat precies? Dat gevoel
zoeken we. Ga bij de dingen die je
doet of wilt doen na of je datzelfde
gevoel ervan krijgt. Zo ja, dan zit je
op het goede spoor. Zo niet, vraag
je af of je dit moet blijven doen. 

Valkuil Verspillen nummer 2:
"ik weet niet waar ik goed in

ben en wat ik leuk vind" 

Je hebt je zolang en zoveel op een
ander gericht, dat je even kwijt bent wie
je zelf bent. Waar je goed in bent en
wat je leuk vindt. Maar als je dat niet
weet, hoe kan je dan je leven mooier en
rijker maken?? Onmogelijk toch. 

Tips bij deze valkuil

Verhoog je energieniveau door
betere zelfzorg. Zonder fysieke
fitheid, heb je geen energie en veel
minder veerkracht. Zorg dus voor
tenminste 7,5 uur slaap, eet
gezond, beweeg iedere dag en
ontspan. Niet alleen aan het einde
van de dag, maar de hele dag door
plan je kleine ontspan-momenten
in. Micro- en minipauzes. Doe je dat
niet, dan bouw je al een 'rustschuld'
in en ben je 's avonds op, slaap je
minder en raak je langzaam
overbelast. 

Ga voor focus en kiezen, want niet
kiezen is verliezen... Kies iedere dag
opnieuw wat je wel en niet wilt en
kunt doen. En wat je kunt laten.
Houd grip op je agenda, jouw tijd,
jouw leven. Zorg altijd eerst voor
jezelf, dan voor je partner en
kinderen en werkgever.

Hierdoor ga je jouw meest kostbare
bezit – jouw tijd – verrijken door
meer zingeving te creëren voor jezelf.
Want als je gaat doen wie je bent, word
je tevens betekenisvoller voor jou
omgeving.

Valkuil Verspillen nummer 1:
"ik heb nergens tijd of energie

voor"

Pfff je moet zoveel, je rent de hele dag
van hot naar her en probeert alle
ballen in de lucht te houden. Werken,
thuis, kinderen, sporten, alles. Je hebt
nergens tijd voor en de de dag vliegt
om. Aan het einde van de dag is je
energie op....  Waar blijft de tijd.

Tips bij deze valkuil



van vergelijken naar vrijheid
Freedom is being you without
asking permission
~ unknown ~

Waarom proberen we in de smaak te
vallen bij anderen als blijkt dat die ander
nauwelijks met ons bezig is?

De meeste mensen hebben aan het
einde van hun leven spijt, dat ze teveel
het leven van een ander hebben geleid
en daarmee onvoldoende uiting
hebben gegeven aan wat zij zelf wilden.
Ze hadden veel van hun dromen niet
waargemaakt. Keuzes niet gemaakt.
Toen het nog kon en ze nog jong(er) en
gezond waren.
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Ze hebben te veel tijd en energie
aan werk en carrière maken
besteed. En te weinig aan hun
kinderen, partner, vrienden,
zichzelf.  
Ze vinden dat ze veel te veel hun
mond hebben gehouden en niet
hebben gezegd hoe ze ergens
werkelijk over dachten. Om de lieve
vrede te bewaren.... Daardoor
hebben ze zichzelf niet voluit
kunnen ontwikkelen en dat maakt
verbitterd en ongelukkig. 

Uit de top 5 van dingen waar mensen
aan het einde van hun leven spijt van
hebben, komen meer interessante
dingen waar je nu je voordeel mee kan
doen. 



Pas op het einde realiseren veel
mensen zich vriendschappen te
hebben verwaarloosd omdat ze te
veel met zichzelf en werk bezig zijn
geweest.  
En vaak komen mensen er te laat
achter, dat gelukkig zijn een keuze
is. Steeds zat men vast in oude
patronen en gewoontes. In
 comfort. Zekerheid. En de angst
voor verandering had hen
wijsgemaakt dat ze gelukkig waren.
Terwijl ze diep van binnen
verlangden naar lachen om de
kleinste dingen en gekkigheid.  

Om vanuit vrijheid te leven, gaan we in
mijn coaching jouw overtuigingen niet
alleen onderzoeken, maar ook
ombuigen naar dienende doe- en
denkpatronen. Hierdoor voorkom je
dat jouw gelukservaring afhankelijk
wordt van je omgeving. Want pas als je
in staat bent jezelf te waarderen, leef je
in vrijheid.

Valkuil Vergelijken nummer 1:
geen regie nemen over je leven

Ik schreef er al eerder over. Per
ongeluk of 'by accident' leven in plaats
van met opzet of 'on purpose'.
Daardoor doe je maar wat. Meestal wat
andere van je verwachten. Soms gaat
het goed, vaak niet. Maar grip heb je
niet en voor een goed gevoel over jezelf
heb je de waardering van een ander
nodig. Zodat je nog meer gaat pleasen
of onzekerder wordt. 
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Maak een top 5 van jouw
(kern)waarden (zie bladzijde 29) en
houd deze als leidraad voor je
leven. Baseer je beslissingen op
deze waarden en zorg ervoor dat
de dingen die je zegt en doet
passen. Je gaat dan veel meer regie
nemen over je (manier) van leven.
Maar ook leer je op jezelf
vertrouwen en jezelf waarderen. Je
zelfvertrouwen neemt toe. 

Bepaal je who, why, how en what
om richting en zingeving te vinden
en bepalen. Beantwoord de
volgende vragen en bepaal voor
jezelf welke stapjes je in deze
richting kunt zetten.

who: wie ben je, wat is je
kernwaarde, waar sta je voor,
wat is jouw basis?
why: waarom wil of doe je iets
en wat is bijvoorbeeld de pijn
die je een ander wilt besparen?
how: hoe vind je dit het
allerleukste om te doen?
what: wat ga je dan precies
doen?

Wat zijn de grootste beren op de
weg bij het geen of moeilijk richting
kunnen geven aan je leven? Wat
houdt je tegen? Welke gedachten
merk je? Helpen deze of juist niet?
Wat zou je wel kunnen helpen? Wie
of wat heb je nodig?

Tips bij deze valkuil



Kies heel bewust welke sociale
media iets voor jou toevoegen en
welke dit niet doen. Wat voor
gevoel heb je na het bekijken van je
tijdlijn? Voel je je gelukkiger of
verrijkt? Of voel je je tekortschieten?
Wat kan je aan dat laatste doen?
Gewoon je account verwijderen? Of
is er een andere oplossing?

Zoek mensen weer vaker echt op.
Praat met hen over het leven. Over
onzekerheden. Deel waar je mee
zit. Probeer niet alleen maar af te
gaan op de beelden die je ziet. Je
ziet dan weer echte, kwetsbare
mensen en je voelt je als het goed is
gevoed en verrijkt.

Bepaal waarom je sociale media
gebruikt. Wat is jouw doel? Is het
zakelijk? Is het om bij te blijven? Wil
je aandacht? Is het afleiding? Durf
eerlijk die vraag aan jezelf te stellen.
En kijk of je die behoefte ook op
een andere manier in kunt vullen.

Valkuil Vergelijken nummer 2:
je laten foppen door Instalife

Doordat we steeds minder met elkaar
praten maar wel elkaars foto's zien en
bedachte teksten lezen, krijgen we
steeds meer een vertekend beeld van
een ander en de werkelijkheid.

Kijk maar eens naar het verschil tussen
iemand zijn profielfoto en de
werkelijkheid.

Tips bij deze valkuil
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Probeer, als je merkt dat je te veel
tijd aan sociale media besteedt,
jezelf te beperken door twee keer
30 minuten per dag te mogen
scrollen en likes. Zet gewoon een
timer. Je houdt tijd over. Voor jezelf. 
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avontuur

authenticiteit

balans

bescheiden

betrokken

betrouwbaar

bijdragen

bloei

commitment

competent

competitie

creatie

creativiteit

dapper

delen

discipline

doorzetten

durf

duurzaamheid

eenvoud

eerlijk 

kernwaarden: omcirkel jouw 5 belangrijkste waarden uit de lijst 

energie

expressie

familie

flow

geld

geloof 

geluk

genot

gerechtigheid 

geven

gevoel

gezondheid

groei

groots

gul

hartstocht

humor

innerlijke rust

inspiratie

integriteit

inzicht

kennis

leiderschap

leren

leven

liefde

loyaliteit

mededogen

naastenliefde

natuur

netheid

onafhankelijk

ondernemend

ondeugend

open

opgeruimd

oprecht

orde

plezier

positiviteit

prestatie

rechtvaardig

respect

resultaat

samen

samenleving

schoon

schoonheid

sensatie

sensualiteit 

speelsheid

spiritualiteit

spontaniteit 

sportief

stabiliteit

status

stiptheid

succes

tolerantie

traditie

transformatie

transparant

verantwoord

verantwoordelijk

verbinden

verscheidenheid

verschil maken

vertrouwen 

visie

vriendelijk

vriendschap

vrijheid

vrolijk

waarheid

werken

wijsheid 

win-win

winnen

zachtmoedig

zekerheid

zingeving

zorgvuldig

zorgzaam 



"Freedom is
being you
without
asking

permission"
~  UNKNOWN  ~



Je hebt zojuist de eerste stappen gezet
naar het kiezen van jouw pad en het
afscheid nemen van chronische  stress.
Gefeliciteerd. 

Als coach help ik jou met liefde verder
met het vinden van jouw pad en het
zetten van de volgende stappen. Om je
leven te verrijken. En hoe doe je dat?

Je verrijkt je leven door niet langer jezelf
te verdoven, geen tijd en energie meer te
verspillen en jezelf niet meer met anderen
te vergelijken. 

Ieder onderdeel is een belangrijke en
onmisbare bouwsteen om je leven te
veranderen. Want zonder dat je weet
waar het werkelijk om draait in jouw
leven, kan je geen keuzes maken. Is het
moeilijker om je tijd en energie aan de
juiste dingen en mensen te gaan
besteden. En zonder goede zelfzorg,
leer je niet op jezelf te vertrouwen en
jezelf te waarderen. 

Een prachtige puzzel. Dat ben jij. Klaar
om uit de doos te worden gehaald en
gelegd te worden. 

Nu je je bewust bent geworden van de
kracht die in jezelf zit, ben je klaar voor
de volgende stap. In mijn coaching leer
ik jou afscheid te nemen van de dingen
en patronen die je niet meer dienen. Ik
help je met het vinden van jouw pad en
met het verrijken van jouw leven. En
vooral afscheid te nemen van
chronische stress.
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Epiloog Nu jij je commitment hebt getoond
door dit boek tot de laatste bladzijde
uit te lezen, weet ik dat jij er klaar voor
bent om je leven te verrijken. Als lezer
van dit boek krijg je daarom een fikse
korting op mijn coaching. 

Wil je jouw korting verzilveren, of kijken
waar jij staat op jouw pad? Stuur me dan
een appje op 0639203849. 

Voor nu wil ik je bedanken voor het
lezen van mijn boek. En ik hoop dat je
bent gaan verwonderen over onze
manier van leven. Bent gaan geloven in
een andere manier van leven. Want als
jij erin gaat geloven, gelooft het leven
jou. 

Op jouw leven, 
Marian  



Mijn maatje thuis, je bent mijn rots in
de branding. Je ziet me iedere dag
meer veranderen. Van een onzeker
meisje in een zelfverzekerde en
mondige vrouw. Ik heb bewondering
voor je (veer)kracht, en flexibiliteit. Je
geeft me liefde en een veilige basis. 

Heit en mem, ik vind het best lastig om
moeilijkheden te plotten op mijn jeugd.
Omdat jullie mij met ongelooflijk veel
liefde hebben grootgebracht. Dank
hiervoor. Jullie trots laat me groeien. 

Mijn lieve zussen en zwager, vrienden
en vriendinnen, dank voor jullie
onophoudelijke steun tijdens mijn
moeilijke jaren en mooie jaren. Voor de
mooie gesprekken en het samen heel
hard lachen. En af en toe huilen. Ik
houd van jullie. 

Eddy, dank je wel voor het structuren
van mijn verhaal. Ik mocht vertellen, jij
schreef. Mijn woorden werden jouw
woorden en omgekeerd. 

Brene Brown, je zal dit waarschijnlijk
nooit lezen. Toch bedank ik je voor je
verhalen, je liefde en je humor in je -
door mij stukgelezen - boeken. Je hebt
mijn leven veranderd.

Lief mens die dit leest. Je kunt het. Als
je maar jezelf echt wilt leren kennen,
op jezelf gaat vertrouwen en in
beweging komt. Ik geloof in jou.

Liefs,

Marian
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Dankwoord 





www.marianvandeudekom.nl. |  0639203849  |
www.instagram.com/marianvandeudekom  


