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GELUK  IS  EEN  MAAKBAAR  IETS .  

EN  DIT  IS  DE  FORMULE !

Ken je dat? Dat je met materie, of informatie in aanraking komt waarvan 

je denkt: ‘dat is echt het ei van Columbus, dit moet iedereen weten!’. 

Kennis en informatie die de kwaliteit van je leven zo verhogen dat je je 

afvraagt waarom je dit niet naast lezen en schrijven geleerd hebt! 

 

Zo voelde ik me toen ik in aanraking kwam met de materie waarover 

Cathelijne Wildervanck (dir. ADHD Centrum Nederland, NLP-trainer en 

happiness-expert) en ik (Amber Albarda, NLP-trainer & health coach) later 

een boek hebben geschreven: de materie die ervoor zorgt dat je jouw 

mindset kunt sturen. Dat je geen speelbal van je emoties (meer) bent en 

hoeft te zijn, maar dat geluk een maakbaar iets is. Hoe fijn is dat? Dat 

hoort toch iedereen te weten?

 

In onze beide opleidingscentra horen we mensen vaak in verschillende 

variaties aangeven dat de stoplichten in hun leven niet meer allemaal op 

groen lijken te staan. Dat ze steeds vaker op rood en oranje lijken te 

springen en je -hoe hard je je best ook doet- steeds meer hobbels en 

obstakels tegenkomt. 

 

Dit kan op het gebied van relaties zijn, in je werk, je gewicht… iets 

loopt er niet meer zoals het hoort. Of je nu de laatste tijd een te kort 

lontje naar je omgeving hebt, andere mensen beter wil leren 

begrijpen, de weegschaal niet meer als een jojo op en neer willen 

zien gaan, je eigen kwaliteiten beter wilt leren gebruiken of weten 

wat je ècht wil in het leven… de oplossing ligt in je eigen brein en 

weten hoe je de zaken weer voor je kunt laten werken in plaats van 

tegen je. Hoe je de stoplichten van rood en oranje weer op groen 

krijgt en hoe leuker het leven, jouw leven daarvan wordt.

 

Omdat wij ook vonden dat iedereen een mindset voor een gelukkig 

brein (en dus leven) verdient hebben we onze beide kennis 

samengevoegd en in een overzichtelijk stappenplan beschreven hoe 

je vorm kunt geven aan positieve groei en ontwikkeling in je leven. 
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GELUK  IS  EEN  MAAKBAAR  IETS .  

EN  DIT  IS  DE  FORMULE !

Vaak gaan mensen die geconfronteerd worden met rode of oranje 

stoplichten in hun leven, of moeilijkheden, hobbels of obstakels nóg 

harder hun best doen. Maar de hobbels verdwijnen gek genoeg niet. 

Sterker nog, het lijkt wel of je mooie groene grasveld metaforisch 

gesproken alleen maar meer molshopen lijkt te krijgen. Hoe harder jij ze 

gladstrijkt (of gewoon wegtrapt), hoe meer ervoor in de plaats komen. 

Hoe frustrerend!

 

Een waarheid als een koe is in deze situatie dan ook vaak: als iets niet 

werkt, doe iets anders. Waarom niet? Laten we in dit E-book de zaken 

eens van een andere kant gaan bekijken. Hoe kun je op een leuke manier 

groei en ontwikkeling vormgeven aan je leven? Hoe kun je dingen 

makkelijker en lekkerder laten verlopen. Hoe krijg je weer ruimte in je 

hoofd en daarbuiten om te doen wat je wil doen in plaats van wat je 

allemaal moet doen? Je leest het allemaal in de Gelukspiramide die deze 

maand uitkomt en in dit E-book geven we je alvast wat praktische 

handvatten. Een klein doe-boekje om alvast met een voorsprong te 

beginnen!

 

 

Veel plezier!

Amber & Cathelijne
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WIL  IK  IETS  

VERANDEREN?

Een van de eerste dingen om anders te 

gaan doen… is dan ook om je hersens 

anders in te gaan zetten. Huh wat? Mijn 

hersens? Yep! Als je bepaalde dingen weet 

over de werking van het brein, zal het je 

makkelijker vallen om verandering door te 

voeren.

 

Ons brein bestaat uit de hersenen en het 

zenuwstelsel. Dat laatste zijn alle 

vertakkingen die door je lichaam gaan en 

informatie van bijvoorbeeld je spieren naar 

de hersenen brengen en andersom. Een 

deel van het zenuwstelsel noemen we 

autonoom. Dat is het deel dat handelt 

zonder dat je er al te veel invloed op hebt.

 

Het autonome zenuwstelsel reageert heel 

primair op externe prikkels. Het beoordeelt 

in een fractie van een seconde of iets:

 

1. Wat wil jij veranderen in je leven? 

 

2. Hoe wil je dat het van nu af aan gaat 

lopen? 

 

3. Wat gaat het je opleveren als je die 

verandering hebt doorgevoerd?

 

4. Hoe zul je je dan voelen?

 

5. Wat zul je dan anders doen?

Dit lijkt alsof je zomaar lekker aan het 

dagdromen bent, maar op het moment 

dat je deze scenario’s in je hoofd aan het 

schilderen bent worden er in je brein als 

het ware paadjes gecreëerd, 

neurologische paden die ervoor zorgen 

dat je de werkelijkheid hiermee ook 

makkelijk kunt creëren. Omdat de weg 

in je hoofd als het ware al geplaveid is.

Probeer jezelf met uitgebreide scenario’s voor 

te stellen:

Brein 

Laten we bij het begin beginnen. Wil jij iets 

veranderen in je leven? Vast wel, al is het 

maar een minuscuul stapje. Iedereen wil op 

een zeker moment iets veranderen in zijn of 

haar leven, en dat hoeft heus niet meteen 

heel wereldschokkend te zijn. Dus of je nu 

wil werken aan wat vaker op tijd komen, of je 

nu gezonder wil gaan eten (of gezonder eten 

beter wil gaan volhouden)… laten we 

beginnen met een oefeningetje om een 

begin te maken.

 

bedreigend is (NEE-signaal) of

heel aantrekkelijk (JA-signaal) of

neutraal (geen signaal)
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Voordat je bewuste denken überhaupt geactiveerd is, heeft je zenuwstelsel dus al voor je 

besloten. Je hebt dit zelf al duizenden malen ervaren. Herken je onderstaande scenario’s?

 

je bent in de kroeg en je ziet iemand en je autonome zenuwstelsel heeft al gereageerd 

met een dik JA-signaal. Daarna komt pas je bewuste denken er bij…

je zit op je werkplek en er komt een mail binnen met als subject ‘aanvullende vragen 

offerte’. Je autonome zenuwstelsel heeft gereageerd (met een dik Nee-signaal) voordat 

je bewuste je heeft kunnen vertellen dat die aanvullende vragen echt niet hoeven 

betekenen dat de door jou uitgebrachte offerte dikke prut was.

je staat op het schoolplein om de kinderen op te halen en je 

schoonmoeder/oppas/school/dokter belt. Je autonome zenuwstelsel gaat direct 

op hol.
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DENKBREIN  

-   VOELBREIN

Wetenschappelijke termen voor de 

breindelen liggen doorgaans niet zo 

makkelijk in de mond, dus hebben wij 

het over je denkbrein en voelbrein.

Denk aan: 

Dus…de kracht zit ‘m in de samenwerking. 

Denken & voelen heb je allebei nodig om 

evenwichtig in het leven te staan.

 

Verander-wensen blijven vaak slechts 

wensen omdat het autonome 

zenuwstelsel een NEE-signaal afgeeft. 

Jouw veranderwensen worden dus feitelijk 

gesaboteerd door je autonome 

zenuwstelsel.

Dit is het deel van je brein dat relatief 

laat in de evolutie is toegevoegd. Het is 

het deel van je brein dat ‘verstandig’ is. 

Het maakt rijtjes en lijstjes, het denkt 

lineair logisch. Hartstikke handig, 

behalve dat een op hol geslagen 

denkbrein maakt dat je alleen nog 

maar in lijstjes denkt, gaat piekeren en 

malen en dat er niet echt meer iets uit 

je handen komt. Verder helpt het 

denkbrein ook niet bij het maken van 

keuzes. Dus om je gedachten af te 

remmen, om bij motivatie te komen en 

om te weten wat je ècht wilt in het 

leven, heb je nodig dat je voelbrein aan 

staat.

Denkbrein

Voelbrein (limbisch brein)

Je voelbrein heeft een directe 

koppeling met de prikkels die je in je 

lichaam ervaart. Je voelbrein kan dus 

aangeven of iets goed voelt of juist niet. 

Je voelbrein geeft je de mogelijkheid 

om keuzes te maken, gemotiveerd te 

zijn, in te voelen bij anderen en je eigen 

grenzen te “weten”. Maar ook hier kan 

sprake zijn van ‘te’. Een voelbrein dat 

een beetje op hol is, kan maken dat je 

irrationele keuzes maakt en 

stemmingen ervaart die niet kloppen 

bij de realiteit.

ik wil stoppen met roken, maar het 

zenuwstelsel associeert dat meteen met 

pijn en een moeilijke weg

ik wil promotie maken maar het 

zenuwstelsel associeert dat meteen met 

nare gevoelens want ‘ik kan dat vast niet 

waarmaken’

ik wil minder gaan werken en meer tijd 

met de kinderen doorbrengen en het 

zenuwstelsel reageert elke keer met een 

dikke NEE omdat er een nauwe associatie 

is met schuldgevoel

"Je voelbrein geeft je de 
mogelijkheid om keuzes te 
maken, gemotiveerd 
te zijn, in te voelen bij 
anderen en je eigen 
grenzen te “weten”."

https://www.niche4health.com/?ref=416
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Je snapt het probleem. Waar denkbrein 

en zenuwstelsel elkaar nu dus nog 

tegenwerken, kun je ze ook laten 

samenwerken. Wanneer je dat gaat 

doen, wanneer je je denkbrein met je 

voelbrein laat samenwerken ga je zien 

dat je niet alleen wensen kunt hebben, 

maar dat je ze ook concreet kunt 

maken. En dit alles zonder sabotage van 

het emotionele brein, hoe fijn is dat?

 

Een eerste stap is uiteraard om het 

verschil tussen de verschillende 

breindelen te voelen. Wanneer heeft 

welk deel de overhand? Wanneer je hier 

handig in wordt is de volgende stap ook 

zo gezet. Verandering kan op heel veel 

manieren plaatsvinden en de fijnste 

veranderingen zijn altijd die waarvan jij 

aan het roer staat. Waar jij invloed op 

hebt.



INSIDE -OUT  

OF  OUTSIDE  IN?

Wetenschappelijke termen voor de 

breindelen liggen doorgaans niet zo 

makkelijk in de mond, dus hebben wij 

het over je denkbrein en voelbrein.

Denk aan: 

Dus…de kracht zit ‘m in de samenwerking. 

Denken & voelen heb je allebei nodig om 

evenwichtig in het leven te staan.

 

Verander-wensen blijven vaak slechts 

wensen omdat het autonome 

zenuwstelsel een NEE-signaal afgeeft. 

Jouw veranderwensen worden dus feitelijk 

gesaboteerd door je autonome 

zenuwstelsel.

Dit is het deel van je brein dat relatief 

laat in de evolutie is toegevoegd. Het is 

het deel van je brein dat ‘verstandig’ is. 

Het maakt rijtjes en lijstjes, het denkt 

lineair logisch. Hartstikke handig, 

behalve dat een op hol geslagen 

denkbrein maakt dat je alleen nog 

maar in lijstjes denkt, gaat piekeren en 

malen en dat er niet echt meer iets uit 

je handen komt. Verder helpt het 

denkbrein ook niet bij het maken van 

keuzes. Dus om je gedachten af te 

remmen, om bij motivatie te komen en 

om te weten wat je ècht wilt in het 

leven, heb je nodig dat je voelbrein aan 

staat.

Denkbrein

Voelbrein (limbisch brein)

Je voelbrein heeft een directe koppeling 

met de prikkels die je in je lichaam 

ervaart. Je voelbrein kan dus aangeven 

of iets goed voelt of juist niet. Je 

voelbrein geeft je de mogelijkheid om 

keuzes te maken, gemotiveerd te zijn, in 

te voelen bij anderen en je eigen 

grenzen te “weten”. Maar ook hier kan 

sprake zijn van ‘te’. Een voelbrein dat 

een beetje op hol is, kan maken dat je 

irrationele keuzes maakt en 

stemmingen ervaart die niet kloppen bij 

de realiteit.

ik wil stoppen met roken, maar het 

zenuwstelsel associeert dat meteen met 

pijn en een moeilijke weg

ik wil promotie maken maar het 

zenuwstelsel associeert dat meteen met 

nare gevoelens want ‘ik kan dat vast niet 

waarmaken’

ik wil minder gaan werken en meer tijd 

met de kinderen doorbrengen en het 

zenuwstelsel reageert elke keer met een 

dikke NEE omdat er een nauwe associatie 

is met schuldgevoel

"Je voelbrein geeft je de 
mogelijkheid om keuzes te 
maken, gemotiveerd 
te zijn, in te voelen bij 
anderen en je eigen 
grenzen te “weten”."

https://www.niche4health.com/?ref=416
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INSIDE -OUT  VERANDEREN  

BEGINT  BIJ  VOELEN

Nee we bedoelen niet “fake it till you 

make it”. Je hoeft echt niet elke dag in 

de spiegel te kijken, jezelf op de borst te 

slaan en te vertellen dat je echt een 

fantastisch mens bent.

Wat dan wel?

Wanneer je je bewuster wordt van de 

reacties van je zenuwstelsel, kun je er 

beter grip op krijgen. Is dat mindfulness? 

Nee. Mindfulness gaat over het ‘eerlijk en 

zonder oordeel’ kijken naar je gevoelens 

en gedachten. Wij gaan juist uit van nogal 

oneerlijk kijken. Namelijk alleen naar 

gevoelens en stemmingen die jou goed 

doen, waar je er meer van wil hebben. 

Nogal selectief dus. Uitleg nodig? Ok, daar 

komt ‘ie:

 

Neuroplasticiteit betekent dat je hersenen 

‘kneedbaar’ zijn. Ze vormen zich ook op 

latere leeftijd nog steeds, op basis van 

onder meer ervaringen. Vergelijk je 

hersenen met je armspieren. Als je die 

frequent traint, worden ze sterker. Train je 

1 arm, dan wordt die ene arm sterker en 

de andere niet.

 

In eerste instantie was men geïnteresseerd 

in neuroplasticiteit op het gebied van 

vaardigheden: als je veel wiskunde doet, 

krijg je dus vrij letterlijk een 

wiskundeknobbel. Als je een bepaalde 

vaardigheid vaak doet, worden de 

verbindingen in je brein die samenhangen 

met die vaardigheid sterker en er groeien 

zelfs nieuwe verbindingen.

Dit geldt ook voor emoties en gedachtes. 

Als jij veel gedachtes van een bepaalde 

categorie met een bijbehorende specifieke 

emotie hebt, dan worden de verbindingen 

die bij deze emotie horen sterker. En net 

zoals je de neiging hebt om je sterkste arm 

te gebruiken om te tillen, zo wil je brein 

het liefst de meest gebruikte 

neurologische paden activeren. Dit proces 

is beïnvloedbaar trouwens. We zijn geen 

speelbal van ons brein. We hebben een 

heel specifiek deel in ons brein waarmee 

we controle kunnen nemen over wat, hoe 

en wanneer we voelen, denken en doen. 

Dat deel is de Prefrontale cortex (PFC), 

maar die gebruiken we zelden bewust. 

Simpelweg omdat de meeste mensen niet 

weten dat het er is, en het dus ook niet 

actief kunnen trainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen je nog niet van de PFC gehoord had, 

dacht je wellicht ‘zo is het nu eenmaal’. 

Het leven is op dit moment verdrietig of 

verwarrend of boos makend. Voor jezelf of 

voor je kind. En dus zet je al je kwaliteiten 

in om met deze onplezierige toestand te 

dealen. Maar nu komt het vervelende, door 

met een onplezierige toestand te dealen 

activeer je nog meer netwerken in je brein 

rondom dat vervelende gevoel. 
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Dus als jij nadenkt over hoe je je onmacht 

op je werk beter kunt leren hanteren, zijn 

alle cellen die te maken hebben met 

onmacht keihard aan het verbinden. 

Misschien heb je wel eens gehoord van de 

Wet van Hebb: "when they fire together, 

they wire together". Als een breincircuit 

geactiveerd wordt, wordt het ook meteen 

sterker.

 

Dus een vaak boos kind krijgt een makkelijk 

boos brein. Een snel gefrustreerde 

werknemer krijgt een makkelijk 

gefrustreerd brein. 

 

Een snel opgefokte ouder heeft een 

makkelijk snel opgefokt brein. Ik hoor je 

denken, dat is niet zo mooi! Nou wel als het 

andersom ook werkt. Een snel tevreden 

persoon krijgt een makkelijk snel tevreden 

brein. Een snel vrolijk persoon krijgt een 

makkelijk snel vrolijk brein. En een snel 

chagrijnig persoon dat grip leert krijgen op 

zijn brein middels het gebruik van de PFC… 

krijgt op termijn ook een snel makkelijk of 

tevreden of vrolijk brein.

 

Gek genoeg vinden we het logisch om de 

hele dag bezig te zijn met fictieve beren 

op de weg (als ik die baan niet krijg dan… 

als mijn kind zakt voor zijn zwemdiploma 

dan… als ze steeds zo ruzie blijft maken 

dan… ). Dus we dwingen ons brein een 

groot deel van de dag op basis van onze 

gedachten over wat mogelijk kan gaan 

gebeuren, om stevige netwerken te 

maken rondom deze nare, onwenselijke 

stemmingen van onmacht, angst of 

frustratie.

 

Om terug te komen op het inside-out 

veranderprincipe: jouw brein heeft 

voorkeurspaden van voelen en van 

reageren. Dus als jij je voorkeurspaden 

anders vormgeeft, zul je ook ander 

gedrag gaan vertonen.

Probeer de komende dagen eens bewust iets in je gedachten of in je stemming te 
veranderen. Bijvoorbeeld: als je aan het boodschappen doen bent, probeer dat dan eens 
bewust met een grote glimlach op je gezicht te doen. Kijk en ervaar wat er om je heen 
verandert.
 
Wat zou je nog meer kunnen veranderen in je stemming of gedachten? Een ander voorbeeld 
zou kunnen zijn: ben je bijvoorbeeld ’s ochtends iemand die vaak ietwat mopperend begint? 
"Het is te vroeg, je hebt slecht of niet goed geslapen .." Verander eens bewust de eerste drie 
dingen die je tegen jezelf zegt of denkt, en zorg dat ze positief zijn. Bijvoorbeeld: het ziet eruit 
als een mooie dag vandaag, ik heb nu al zin om .., wat heb ik toch heerlijk geslapen, etc.
 
Kijk vervolgens eens wat dit met de rest van jouw ochtend doet. Maar er is meer! En dat heeft 
te maken met het fenomeen spiegelneuronen.

Het inside-out model in de praktijk:

rlhsp
Rechthoek



"The mind moves 
in the direction 
of our currently 

dominating 
thought.”
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Spiegelneuronen zijn een klein klompje 

hersencellen die als functie hebben te 

voelen wat een ander voelt en daar 

betekenis aan te geven. Dus je bent 

gebouwd om te voelen dat een ander 

chagrijnig of blij is. Je bent gebouwd om 

aan te voelen of een ander je leuk vindt of 

je een klap wil geven. Je bent uitgerust om 

de hele tijd waar te nemen wat een ander 

voelt. Het punt is dat de meeste mensen 

zich dit niet realiseren.

           

We voelen doorgaans van alles waarvan wij 

denken dat een ander het niet merkt 

omdat hij het niet kan zien en wij het niet 

vertellen. In positieve en negatieve zin 

overigens. Ken je de situatie waarin je 

iemand vraagt hoe het gaat en het 

antwoord (‘ja heel goed hoor!’) geloof je 

vervolgens voor geen meter want er hing 

echt een hele andere energie om die 

persoon heen?

 

Hoe doen we dat toch? Of dat je ergens 

geweest bent en dat je zo moe bent? Dat 

de energie zo zwaar was? Of dat het ergens 

heel gezellig is en er komt iemand binnen 

en ineens slaat de stemming om? We 

onderschatten zwaar de besmettelijkheid 

en de voelbaarheid van stemming.

 

Want het is natuurlijk onzin om te denken 

dat alleen omdat wij een ander niet 

vertellen hoe rot we ons voelen dat een 

ander dit niet merkt. Dat het niet zichtbaar 

is, of voelbaar is, hoe jij je voelt. Want 

anderen voelen dit doorgaans haarfijn aan. 

Niet dat ze altijd precies kunnen duiden 

wat er dan van binnen gaande is. Maar dat 

er iets gaande is, hebben we meestal wel 

door.

Kinderen zijn van nature goed in het 

gebruiken van hun spiegelneuronen. 

Waarom? Omdat het 

overlevingswaarde heeft om in te 

voelen. Omdat je daarmee kan borgen 

dat mensen je lief vinden en voor je 

zorgen. Maar de werking van de 

spiegelneuronen moet nog wel 

worden gefinetuned worden. En daar 

heeft het volwassenen bij nodig.

 

 

 

 

 

 

Spiegelneuronen zijn bij de geboorte 

al aangelegd, maar ontwikkelen zich in 

het contact met de ander. Belangrijk 

daarbij is dat kinderen door het 

zenuwstelsel van de ander leren om 

zelf met emoties om te gaan. Door rust 

op te pikken, leert het kind wat rust is. 

Door blijheid op te pikken leert het 

wat blijheid is. En als het zelf onrustig 

is, kan het als het ware even bij jou als 

volwassene wat kalmte lenen. Op den 

duur zal het kind daarmee leren om 

zijn eigen zenuwstelsel te reguleren. 

Om zelf kalm te worden in tijden van 

woelige baren.

"Stemming is besmettelijk"

SPIEGELNEURONEN
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Sommige kinderen hebben het harder 

nodig dan anderen om steeds weer bij 

volwassenen te tanken. Via het 

zenuwstelsel van een ouder, een juf of 

een therapeut, als het ware weer even 

herinnerd te worden aan hoe ze zelf 

van binnen weer rustig, blij of tevreden 

kunnen worden. Stemming werkt 

besmettelijk want je kind kan nog niet 

goed onderscheid maken tussen jouw 

vrolijkheid en dat van hem zelf.

 

Als jij boos bent, voelt je kind boosheid 

alsof hij zelf boos is. Als jij je onmachtig 

voelt, zal je kind dat als zijn of haar 

onmacht voelen. En dan ben je in een 

hele vervelende vicieuze cirkel beland. 

Maar andersom werkt het ook!

 

us als jij versterkende emoties ervaart 

verandert je gedrag maar ook hoe 

andere mensen op jou reageren! En dan 

heb je eigenlijk win-win en ben je bezig 

met inside-out verandering. 

Hoezo is stemming 
besmettelijk?

Op het moment dat je niet lekker in je vel 

zit, zend je vrij weinig bemoedigende, 

versterkende en fijne emoties uit naar je 

partner, kind, collega’s etc. Dat betekent 

driedubbel narigheid: jij voelt je rot, de 

ander voelt dat gevoel ook en reageert 

daar op zonder zich daar van bewust te 

zijn. Immers al dat zenden en ontvangen 

van die spiegelneuronen gaan snel en 

veelal onbewust. Maar als die positieve 

wisselwerking er eenmaal weer is zul je de 

magie ervan gaan ontdekken!

 

Misschien denk je dat dit te mooi klinkt 

om waar te zijn. En natuurlijk zijn er vaak 

nog wel wat stappen te nemen voordat je 

het voorgaande in de praktijk kunt 

brengen. Ik ga je wat vertellen over ‘een 

brein onder druk’:

Heb je weleens een moment gehad dat je op onverklaarbare wijze 

ineens moest huilen of juist heel vrolijk werd? Het kan best zo zijn 

dat jouw spiegelneuronen flink anderen aan het spiegelen zijn. Dit 

is vaak de reden dat je bij een concert veel enthousiaster bent over 

de muziek dan wanneer je er thuis in je eentje naar ditzelfde stuk 

muziek luistert.
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Je brein heeft een reactiemechanisme op 

de wereld. Dat reactiemechanisme wordt 

gevoed door je zintuigen (horen, zien, 

ruiken, proeven en voelen). Dat voelen 

gaat over fysieke prikkels van buiten (via 

de huid, weerstand op je spieren als je 

beweegt etc) en van binnen.

 

Alles wat we waarnemen wordt 

razendsnel beoordeeld in ons meest 

primitieve brein op wel of niet 

bedreigend. Als iets wel bedreigend is, 

dan wordt in ons lichaam de aanvals- of 

vluchtstand voorbereid. Als die stand 

geactiveerd is, dan kun je goed gefocust 

en snel reageren. Wat heel handig is, 

maar het heeft ook een keerzijde. Als je 

fight-flight geactiveerd is, dan gaan er ook 

bepaalde processen in je lichaam ‘uit’. 

Bijvoorbeeld slaap, celherstel, empathisch 

vermogen en ook het goed kunnen 

voelen van je eigen grenzen.

 

Een brein dat in een ontspannen staat is, 

is ontvankelijk, kan leren, contact maken, 

uitreiken, rustig nadenken en zich lekker 

voelen. Een brein onder druk kan dat 

allemaal niet. 

Dit alles vatten we samen onder de 

uitspraak ‘wat je water geeft groeit’. 

Overigens kun je dit ook zo doen dat het 

juist tegen je werkt. Dan zorg je dat je 

brein steeds sterker wordt in vervelende 

stress-stemmingen en andere 

ongewenste emoties. Vervolgens ga je 

dat ook zenden naar je omgeving en 

tadaaaa, je hebt ook inside-out een boel 

verandering in werking gezet. De vraag 

is alleen of dat is wat je wil.

"Alles wat je water
geeft groeit"

Veranderen gaat dus over:

EEN  BREIN  

ONDER  DRUK

positieve neuroplasticiteit creëren in je 

brein

als effect krijg je dan sowieso dat je brein 

minder onder druk staat. Meer 

pretstoffen, minder stress-stoffen

je omgeving gaat mee-veranderen 

door de werking van spiegelneuronen

En helaas hebben we vrijwel allemaal 

een brein dat onder druk staat. Ook als 

je het idee hebt dat je betrekkelijk 

gezond functioneert en niet veel stress 

ervaart... Er is namelijk een groot verschil 

tussen wat je psychologisch als stress 

duidt en wat biologisch bezien stress is. 

Vaak zijn we zo gewend aan 

voortdurende biologische stress, dat het 

normaal is geworden.
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Mensen die ‘iets’ willen veranderen of 

keuzes willen maken die tot 

verandering leiden, willen dat vaak 

meteen ‘groot’. Een voorbeeld: een 

vriendin van me zat al maanden te 

ploeteren op de vraag ‘wil ik zwanger 

worden of niet’. En of ik haar even 

kon helpen te voelen en te kiezen. 

Maar stel nou dat je een beetje door 

het leven ‘hobbelt’ waarbij je gewoon 

doet wat op je pad komt en niet zo 

vaak bewust kiest, dan is het nogal 

wat om dan op dit specifieke topic 

zomaar wel te voelen wat je zelf wil.

 

 

 

Een succesvolle zakenman vroeg me 

hulp om een keuze te maken of hij 

nog wel verder wilde. En ook hier: hij 

had zó niet geleerd om te koersen op 

wat zijn voelbrein aangeeft, hoe kan 

hij ‘ineens’ voelen wat hij wil? Weten 

wat je wil en voelen welke kant je op 

wil groeien is doorgaans niet een 

gevoel dat als een donderslag door je 

lichaam knalt. Meestal gaat voelen 

over kleine signalen. Als een 

fluisterstem, het schreeuwt echt niet 

in je oor: je limbisch brein wil 

absoluut een carrièrewissel!

 

Ander voorbeeld

Nee joh, als het wel zo is dat het limbisch 

brein dit in jouw oor tettert kun je er 

vanuit gaan dat je al veel te ver over je 

grenzen van het stress-zenuwstelsel bent 

gegaan en alle seinen vol op rood staan.

 

Dus… als je wel redelijk goed in je vel zit 

en nog beter wil koersen op wat je zelf 

wil, als je meer zelf je leven wil 

vormgeven, dan gaat het ook over dat 

fluisterstemmetje horen. En dat is al in 

het klein: wil ik een kopje thee of koffie? 

Dat kun je besluiten outside in (hoe laat 

is het, wat drinken anderen, normaal 

drink ik altijd… rooibosthee) of inside-out 

(ik heb zin in thee en geen zin in koffie). 

 

Hoe meer je je bewust bent van wat de 

binnenkant wil, hoe meer je ook bij 

grotere keuzes makkelijk zult weten wat 

je wil!

IN  HET  KLEIN ,

IN  HET  GROOT

https://debestevisolie.nl/shop/
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