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Het kan zo niet verder…

Ben jij ook zo’n vrouw die op haar werk en privé haar mannetje 
staat? Die ogenschijnlijk moeiteloos alle ballen in de lucht houdt? 
Maar die ondertussen diep van binnen doodongelukkig is.

Het lijkt wel of niemand merkt dat je opgebrand raakt. Dat je elke 
dag met moeite uit je bed komt. Dat je met tegenzin naar je werk 
gaat. Niemand die ziet dat je moeite hebt om je te concentreren. 
Dat er bijna niets uit je handen komt. Dat je verzuipt in alle werk dat 
op je bord ligt. Dat je continu achter de feiten aan loopt te hollen.

Thuis voel je je rot dat je partner elke dag moet koken. Dat je 
geen interesse meer kunt opbrengen voor zijn verhalen, voor zijn 
behoeften. Dat je geen puf hebt om je beste vriendin te bellen. Je 
baalt ervan dat je te moe bent om in het weekend iets leuks te doen. 
Dat je alleen maar wilt slapen en op de bank hangen. Je bent boos 
op jezelf dat je het niet voor elkaar krijgt om je je dagelijkse yoga-
oefeningen te doen.

Je verlangt er naar om weer je oude zelf terug te krijgen, maar hoe 
dan? Want je hebt het gevoel dat je door moet. Dat je geen keuze 
hebt. Dat er geen uitweg is. Ondanks de uitputting die je voelt en 
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je zorgen dat je dit niet lang meer trekt. Je hebt het gevoel dat je 
overal alleen voor staat. Op je werk en privé. En dat niemand in de 
gaten heeft hoe erg je er doorheen zit en hoe moedeloos je daarvan 
wordt. Jij die altijd barstte van de energie en je mannetje stond.

Diep van binnen weet je dat het zo niet verder kan. Er moet iets 
veranderen. Maar daarvoor heb je eerst een adempauze nodig, rust 
in je hoofd, tijd voor jezelf en meer energie. Je weet alleen niet hoe 
je dat voor elkaar krijgt. Hoe je uit deze vicieuze cirkel kunt stappen 
waarin je terecht gekomen bent.

Ik herken dat gevoel. Want zo zag mijn leven er een paar geleden 
ook uit. Ook ik zat vast in die vicieuze cirkel.

Ik was die carrièrevrouw die onvermoeibaar haar mannetjes stond 
op het werk en privé. Die aanpakker die niet van ophouden wist en 
alles aan leek te kunnen. Degene die altijd voor anderen klaar stond 
en voor hen zorgde. Degene die je altijd om hulp kon vragen en die 
nooit ‘nee’ zei. Waar iedereen vol bewondering naar keek en soms 
zelfs een beetje jaloers op was. Die vrouw die het aan de buitenkant zo 
goed voor elkaar had, maar intussen helemaal opgebrand en uitgeput 
raakte..….
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Terugkijkend op de afgelopen jaren, de meest stressvolle periode 
in mijn leven, is het een wonder dat ik overeind ben gebleven. Maar 
dat is wel gelukt. En ik realiseer me hoe waardevol mijn ervaring is 
voor anderen. Daarom doe ik nu waar mijn hart ligt:
Ik help vrouwen zoals jij die vastlopen met hun mannetje staan om 
hun vrouwelijke kracht terug te vinden. Zodat ze weer energiek en 
gelukkig worden en gaan stralen!

Ik ben als (HR)manager veel vrouwen tegengekomen die vastliepen 
in hun werk. Door het willen voldoen aan alle verwachtingen. Door 
slecht management, reorganisaties, een functie waarin ze niet tot 
hun recht kwamen. Die hielp ik om meer helderheid te krijgen en 
zelf weer de regie in handen te nemen. Om keuzes te maken die hen 
meer ruimte gaven en in beweging brachten.

Maar zoals ik al zei: ook ik ben keihard tegen mijn grenzen aan 
gelopen. Door onbevredigend werk en mezelf te veel aanpassen, 
door de combinatie van werk en mantelzorg, door ziekte, door 
verlies van dierbaren en andere stressvolle gebeurtenissen en 
tegenslagen.

Wat ik heb ontdekt is dat het prima is als ik ‘mijn mannetje sta’, maar 
dan wel vanuit mijn vrouwelijke kracht. Want alleen op die manier 
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zorg ik op alle vlakken goed voor mezelf. Kan ik overeind en trouw 
aan mezelf blijven. Ben ik een goede partner in mijn relatie. Zet ik 
mezelf op de eerste plek. En creëer ik rust en ruimte. Dat begint met 
je bewust worden van de vicieuze cirkel waarin je zit en de keuze 
maken om daar uit te stappen. En dat is precies wat ik heb gedaan.

In dit e-book deel ik 7 geisha stapjes om jou te helpen ook uit die 
vicieuze cirkel te komen. Om weer te gaan kiezen voor jezelf. Want 
dat is het begin naar je weer energiek en gelukkig voelen, zodat je 
weer gaat stralen.

-STAP 1-

Kies voor jezelf

Je bent op dit punt beland, omdat je bent wie je bent. Iemand 
die zich aanpast aan wat anderen van je vragen. Die altijd 
voor anderen zorgt en die zichzelf altijd op de laatste plek zet. 

Iemand die doorgaat tot ze het zelf niet meer trekt. En dat moet 
veranderen. Dus neem vandaag het besluit: “Nu is het genoeg. Ik 
kies vanaf nu eerst voor mezelf.” Dit is de belangrijkste stap om uit 
de vicieuze cirkel te komen.
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Neem jij jezelf serieus?
Ben eens heel eerlijk. Vind je echt dat het zo niet verder kan? Ben 
je er 100% van overtuigd dat je een serieus probleem hebt? Dat 
het belangrijk is dat er snel een oplossing komt, voordat jij er aan 
onderdoor gaat? Dat je nu voor jezelf moet gaan kiezen?

Of vind je diep van binnen dat je niet moet zeuren. Dat er altijd wel 
wat is en dat je niet altijd gelukkig kunt zijn. Dat je niet egoïstisch moet 
zijn. Dat het niet altijd om jou kan draaien. Je hebt nu gewoon even 
wat minder energie en tijd voor jezelf in deze stressvolle periode. 
Dat is logisch. Het is gewoon een kwestie van jezelf vermannen en 
volhouden. Dan komt het vanzelf wel weer.

Maar besef je wel dat als jij jezelf niet serieus neemt, jouw omgeving 
dat ook niet zal doen? Want die kunnen niets met de gemengde 
signalen die jij nu afgeeft. En dat kun je ook niet van ze verwachten.

Stop met bagatelliseren
Wij vrouwen zijn er heel goed in om onze zorgen en problemen te 
bagatelliseren, ze kleiner te maken. Niet alleen naar jezelf maar ook 
naar anderen. “Het is zwaar, maar het lukt wel hoor. Gewoon blijven 
ademhalen en alles komt goed.” Je omgeving denkt dan dat het 
wel niet zo’n vaart zal lopen. En dat helpt niet om serieus genomen 
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te worden. Om aandacht en begrip te krijgen voor jouw situatie. En 
dan blijf je in die cirkel ronddraaien.

Herken je dat? Jouw leidinggevende vraagt hoe het met je is. Je 
antwoordt dat het wel gaat. Je hebt wel erg veel op je bord. Op 
je werk, maar ook privé. Maar meteen daar achteraan zeg dat 
je het allemaal wel redt en aankunt. En dat je gewoon even een 
weekend nodig hebt om wat bij te komen en uit te rusten. Terwijl je 
dondersgoed beseft dat je doodmoe bent, het op je werk te druk is, 
je te weinig tijd voor jezelf hebt en zeker een week vakantie nodig 
hebt om een beetje bij te komen. Maar dat zeg je niet.

Want er zit een stemmetje in jouw hoofd. Een stemmetje dat - terwijl 
je jezelf hoort praten - zegt dat je niet moet zeuren. Dat iedereen 
wel eens moe is of een mindere dag heeft. Of een periode waar je 
veel stress en zorgen hebt. Dat hoort bij het leven.

Dat klopt misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat je dan maar 
jezelf moet wegcijferen. Dat jij je altijd maar moet aanpassen aan 
wat anderen vinden of willen. Dat je dan niet voor jezelf mag kiezen.

Tot hier en niet verder!
Als je echt een eind wil maken aan jouw situatie. Als je echt wilt 
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stoppen met rondjes draaien in jouw eigen vicieuze cirkel. Als je echt 
wilt voorkomen dat je over je grenzen gaat en instort. Dan begint 
het met echt voor jezelf kiezen.

Met tegen jezelf zeggen: tot hier en niet verder.

En door achter je besluit te blijven staan. Door de enige keuze te 
maken die je wel hebt: ik ga dit nu veranderen. Want alleen als je 
voor jezelf kiest en zorgt, kun je ook voor anderen blijven zorgen.

👣 Geisha stapje 1
Plan elke dag een half uur ME-time in je agenda, op een moment 
dat jij prettig vindt. Gebruik je ME-time om te doen waar je op dat 
moment echt zin in hebt. Ga wandelen (alleen en zonder mobiel). 
Doe een halfuurtje yoga. Lees een boek, schrijf of teken. Bel met 
een vriendin. Of ga lekker in de tuin zitten met een kop koffie en 
doe even niets. Het belangrijkste is dat je elke dag die tijd neemt 
voor jezelf. Tijd om te doen waar je op dat moment behoefte 
aan hebt.
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-STAP 2-

Lucht je hart

Als je een tijdje veel stress en zorgen hebt, dan vreet dat aan 
je. Voor als je daarbij jezelf ook steeds blijft vermannen, sterk 
wil zijn. Het kost ontzettend veel energie, elke dag weer. Het 

drukt als een zware last op je, beneemt je bijna letterlijk de adem. 
Daarom is het belangrijk dat je jouw zorgen deelt. Dat je stopt met 
de schijn ophouden. Dat je uitspreekt hoe je je voelt. Kortom, dat je 
je hart lucht.

Rondjes blijven draaien
Hoe langer je probeert om je zorgen en gevoel voor je te houden, hoe 
erger het wordt. Je gaat steeds meer vastzitten in je eigen gevoel. 
Je probeert je groot te houden, maar ondertussen ben je doodmoe 
en voel je je kwetsbaar. Je hebt geen emotionele veerkracht meer. 
Je schiet van het minste of geringste in de stress. Je hebt je emoties 
niet meer onder controle. Schiet op de raarste momenten vol. Op je 
werk als iemand je vraagt om een extra klus te doen. Of thuis als je 
partner een verkeerde opmerking maakt.

Je bent op. Je zit aan de grens van wat je aan kunt. Je hebt het 
gevoel dat je er alleen voor staat. Dat niemand jou begrijpt en kan 
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helpen. Je bent fysiek en mentaal zo uitgeput dat je zelf niet meer 
weet hoe het nu verder moet. Je draait steeds weer rond in je eigen 
vicieuze cirkel. En alleen kom je daar niet meer uit.

Opluchting
Door je hart te luchten begrijpen de mensen in jouw omgeving hoe 
je je werkelijk voelt. Hoe opgebrand en geestelijk uitgeput je bent. 
Dat het zo niet verder kan. Dat je aan de grens zit van wat je nog 
trekt. Hoe je tegen elke dag opziet. Hoe ongelukkig je je eigenlijk 
voelt.

Het is belangrijk om je hart te luchten bij iemand die je vertrouwt, 
waar je je veilig bij voelt. Iemand die jou je verhaal laat doen, die 
tijd voor je maakt en vooral naar je luistert. Iemand die jou en jouw 
zorgen serieus neemt. Misschien wel iemand die buiten de situatie 
staat. Die wel herkent waar je in vastloopt, maar er geen deel van is.

Ongecensureerd eerlijk zijn
Zorg er voor dat je open en eerlijk kunt zijn en je niet hoeft in te 
houden. Dat is nodig om je hart te kunnen luchten. Dat je ook 
letterlijk de deur open kunt zetten om alles wat je op je hart hebt 
naar buiten te laten komen. Het is belangrijk dat je ongecensureerd 
kunt praten. Dat je gewoon kunt zeggen wat je voelt. Dat je een 
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potje kunt janken als dat oplucht, dat je boos mag worden of wat je 
dan ook nodig hebt. Laat los dat je altijd die sterke vrouw moet zijn; 
dat hoeft nu even niet.

👣 Geisha stapje 2
Bedenk bij wie jij op dit moment het liefst jouw hart zou willen 
luchten. Vertrouw op je intuïtie. Maak vandaag nog een afspraak 
met die persoon. Kies daarvoor een dag en tijdstip waarop je 
weet dat je genoeg energie hebt om dit gesprek te voeren. Denk 
na over wat voor jou een fijne setting is. Misschien vindt je het 
wel prettig om samen een wandeling te maken of ergens een 
kop koffie te drinken.

-STAP 3-

Spreek je zorgen duidelijk uit

Voel jij je soms net een roepende in de woestijn? Schor 
geschreeuwd, maar niemand die op of om kijkt? Het lijkt 
wel of niemand je noodkreet hoort: ik kan het nu ècht niet 

meer aan. Om moedeloos van te worden.
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Laat jezelf zien
Je zit er helemaal doorheen. Je voelt de spanning en stress letterlijk 
in je lijf. Maar als iemand je vraagt hoe het met je gaat, zeg je iets 
in de trant van: “Wel goed hoor, erg druk.” Want dat is wat de ander 
van je verwacht. Je bent immers die sterke vrouw die alles aan kan. 
Of misschien verwacht je wel dat anderen zien dat het niet goed 
met je gaat. Ze kennen je toch? En wat dan nog, ze kunnen er toch 
niks aan veranderen. Maar zo werkt dat niet.

Je zult er zelf voor moeten zorgen dat je gehoord wordt. Dat je 
jouw situatie, problemen en zorgen bespreekbaar maakt. Dat je 
uitspreekt dat je het echt niet meer trekt. Dat je zo niet door kunt 
gaan, omdat je er anders aan onderdoor gaat. Want dan pas geef 
je jouw omgeving de kans om te begrijpen hoe het echt met je gaat.

Jij zult eerst duidelijk moeten laten zien hoe zwaar alles op jou drukt. 
Hoe de situatie jou in zijn greep houdt en hoe je je voelt. Want anders 
beseffen je partner, je vriendin, je leidinggevende en je collega’s niet 
hoe ernstig de situatie is.

Spreek je duidelijk uit
Het is belangrijk om tijd en ruimte te maken om jouw situatie en 
zorgen te bespreken. Om rustig te kunnen uitleggen hoe het echt 

https://jaeikemetpaarden.nl
https://ontdekjestralendezelf.nl/ontdek-je-krachtige-zelf-sessie/


www.ontdekjestralendezelf.nl | Gratis kennismaking: Ontdek je krachtige zelf-sessie

14

Manita Lemmens

met je gaat. Zonder het kleiner of lichter te willen maken.

Leg duidelijk en volledig uit wat er aan de hand is. Laat geen dingen 
weg, omdat jij denkt dat het onbelangrijk is. Deel al je zorgen, zowel 
over je werk als privé. Vertel eerlijk wat de situatie met jou doet. Hoe 
moe je thuis komt van je werk. Hoe slecht je slaapt. Hoe weinig tijd 
je hebt om op te laden. Hoe weinig energie je nog maar hebt. Hoe 
erg je voor je gevoel klem zit. En hoe alleen je je voelt staan.

Maar spreek vooral uit dat er iets moet veranderen, omdat je anders 
bang bent dat je het niet meer trekt. Wind er geen doekjes om, want 
anders komt de boodschap niet over. Namelijk dat er nu wat moet 
gebeuren, want het is 5 voor 12.

👣 Geisha stapje 3
Kies een rustig moment en neem eens de tijd om op te schrijven 
wat je precies dwarszit. Waar maak je je echt zorgen om? Waar 
loop je thuis en op je werk (praktisch) tegenaan? Waar heb je 
op dit moment behoefte aan? Lees een paar dagen later na wat 
je opgeschreven hebt. Is je verhaal duidelijk? Is je boodschap 
helder? Pas het waar nodig aan. Gebruik je aantekeningen als 
leidraad tijdens het gesprek.
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-STAP 4-

Ben open en eerlijk

Niemand legt graag zijn hele ziel en zaligheid bloot. Dat voelt 
naakt en kwetsbaar. En dat is het ook. Maar door open en 
eerlijk te zijn laat je wel zien wat er echt in je omgaat. Hoe je 

je voelt. Hoe het met je gaat.

Zonder openheid geen begrip
We zijn zo gewend om ons aan te passen en te laten zien wat anderen 
willen zien, om te voldoen aan de verwachtingen die anderen van 
ons hebben. Om die sterke vrouw te zijn die alles aan kan. En om 
vooral niet toe te geven dat we iets niet aankunnen. Dat het te veel 
wordt en we aan het eind van ons latijn zijn. Het is een automatisme 
geworden.

Maar het kan ook tegen je werken. Als je je continu blijft vermannen. 
Als je niet durft toe te geven dat je er doorheen zit. Als je het gevoel 
hebt dat je niet mag laten zien hoe je je voelt of dat je je zorgen 
maakt. De keerzijde is dat je omgeving dat dan ook niet weet. Dat 
ze misschien wel zien dat je druk en gestresst bent, maar denken 
dat het nog wel meevalt. Want jij laat niet echt zien wat voor effect 
het op je heeft, wat het met je doet.
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Stap over je twijfel heen
Op het werk kan het ongemakkelijk of onveilig voelen om open en 
eerlijk te zijn over hoe jij je voelt en hoe het met je gaat. Je denkt 
misschien dat het ‘not done’ is om erover te praten. Zelfs als het 
over de balans tussen werk en privé gaat. Of je vindt het vervelend 
om je leidinggevende of collega’s lastig te vallen met je problemen. 
Vooral als je in een mannenwereld werkt, waar gevoelens uitspreken 
al snel geitenwollen-sokkerig is. Dan wordt de drempel heel hoog.

Maar je gevoelens en emoties bepalen voor een groot deel of 
je lekker in je vel zit, ook op je werk. En ze hebben invloed op je 
gedrag en hoe je functioneert. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je 
privé-situatie. Als je continu je zorgen, twijfels of frustraties moet 
verbergen achter een façade van lief en aardig zijn, kost dat heel 
veel energie. Je moet je steeds inhouden, op je tong bijten voordat 
je reageert en dat is doodvermoeiend. Dat breekt je uiteindelijk op.

Durf hardop eerlijk te zijn
De enige manier om iets te veranderen is door hardop eerlijk te zijn. 
Tegen jezelf en tegen anderen.

Dat doe je door uit te spreken wat je echt voelt, waar je je zorgen 
over maakt. Door toe te geven - tegen jezelf en anderen - dat het 
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je te veel wordt. Dat je niet meer weet hoe je alle ballen in de lucht 
moet houden. Dat je continu moe bent. Dat je met tegenzin naar 
je werk gaat. Dat je slecht slaapt en daardoor niet meer genoeg 
uitrust en oplaadt. Dat je het niet meer allemaal overziet en hulp 
nodig hebt. Dat je je niet serieus genomen voelt en dat dat pijn doet.

Maak van je hart geen moordkuil.

Zeg wat je denkt en voelt, met respect voor de ander. Je hoeft de 
ander niet te kwetsen om je punt te maken. Je hoeft alleen maar 
eerlijk te zijn. Je wilt namelijk wel dat jouw boodschap luid en 
duidelijk overkomt. Dat de ander jou beter begrijpt en beseft dat 
het niet alleen klagen en stoom afblazen is. Maar dat je aan de bel 
trekt, omdat je niet meer weet hoe het verder moet. Dat er nu echt 
iets moet veranderen en dat je dat niet alleen kunt.

👣 Geisha stapje 4
Begin vanaf nu met elke dag hardop eerlijk te zijn over iets 
kleins. Bijvoorbeeld als iemand vraagt hoe het met je gaat. Of 
als iemand je om een gunst vraagt en je hebt daar geen zin 
in. Oefen jezelf in het zeggen wat je voelt, vindt en wilt. Hoe 
reageert de ander daarop? Welke reactie had je verwacht? Wat 
leer je daarvan?
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-STAP 5-

Vraag om hulp en accepteer die

Je zit al behoorlijk lang in deze situatie. Het is niet van de ene 
op de andere dag zo uit de hand gelopen. Je loopt al een hele 
tijd te worstelen. Je probeert krampachtig overeind te blijven, 

maar je wankelt steeds meer.

Je bent niet alleen
Diep van binnen weet je het wel: er moet iets drastisch veranderen, maar 
je komt hier alleen niet uit. Je ziet het licht aan het eind van de tunnel niet 
meer. Je hebt geen idee hoe je verder moet. Je zit vast in een situatie waar 
je met alle macht uit wilt. Maar je hebt het gevoel dat er geen uitweg is.

En je merkt dat je de moed aan het verliezen bent. Je ziet het echt niet 
meer zitten. Je raakt alleen maar nog meer uitgeput, omdat je kost wat 
kost doorgaat. Je komt niet meer tot rust en hebt daardoor steeds minder 
energie. Als je heel eerlijk bent, zie je geen andere keuze dan je erbij neer 
te leggen: “Het is niet anders. Ik moet gewoon door; opgeven is geen optie. 
Er rekenen te veel mensen op me. Dat kan ik ze echt niet aandoen.”

Je baalt enorm. Jij, die sterke, verstandige vrouw, die anderen altijd 
zo goed raad weet te geven. Kijk eens wat daar nu van over is. Je 
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kunt jezelf niet eens meer helpen. En dat is niet zo gek. Want je zit 
jezelf gewoon in de weg. Daardoor zie je geen oplossingen meer.

Je zit in een vicieuze cirkel waar je niet uit lijkt te kunnen komen. Je 
weet alleen dat er iets moet veranderen en snel. Maar hoe?

Jouw keuze: hulp vragen
Het goede nieuws is: je hebt wel een keuze. En die is eigenlijk heel 
simpel, namelijk om hulp vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. 
Hulp vragen is geen schande. Hoe lang loop je nu al met deze last op 
je schouders? Hoe lang speel je al superwoman? Het is een wonder 
dat je het al zolang alleen hebt gered.

Hulp vragen en accepteren is voor veel mensen het moeilijkste wat 
er is. Er zitten je vaak allerlei overtuigingen in de weg. “Ik ben een 
zwakkeling als ik om hulp moet vragen.” “Wat denken anderen wel 
van me.” “Stel je niet aan, het gaat best nog wel.” Die hebben je er tot 
nu toe van weerhouden om hulp te vragen. En om die te accepteren.
Maar je bent inmiddels zover dat je hebt toegegeven dat je er alleen 
niet uitkomt. Dus waar wacht je nog op? Het is hoogste tijd om 
anderen om hulp te vragen. 

Dat geeft lucht!
Het goede nieuws is dat iedereen altijd een ander wil helpen. Kijk maar 
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naar jezelf. Dus hulp vragen is in die zin niet moeilijk.

Bovendien geeft het je in meerdere opzichten weer lucht. Je kunt bij 
meer mensen je verhaal doen. Dat alleen al lucht op. De mensen in je 
omgeving gaan je beter begrijpen en zullen je een hart onder de riem 
willen steken. Je wordt serieus genomen. Mensen gaan meedenken, 
komen met ideeën en mogelijke oplossingen. Je hoeft deze keer niet 
ieders steun en toeverlaat te zijn. Kortom, je staat er niet alleen voor.

Van jou vraagt het dat je die uitgestoken hand en hulp wel moet 
aannemen. Dat je toelaat dat anderen jou gaan helpen. En dat je 
accepteert dat je het dan ook los moet laten. Dat het misschien niet 
allemaal op jouw manier gebeurt, maar dat jij het in ieder geval niet 
meer hoeft te regelen. Dat jij een zorg minder hebt, dat er een last van 
je schouders is afgevallen. Dat je er niet meer alleen voor staat. Dat je 
die adempauze krijgt waar je zo naar snakt.

👣 Geisha stapje 5
Maak voor jezelf een lijst met dingen waar je hulp bij kunt 
vragen. Denk ook aan kleine dingen thuis en op het werk, die 
je net dat beetje extra tijd of rust geven. Bespreek jouw lijst en 
maak afspraken over wie jou waarmee gaat helpen. En geniet 
ervan!
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-STAP 6-

Zoek samen naar oplossingen

Je bent inmiddels expert van je eigen situatie en problemen. In 
je hoofd heb je alles aan alle kanten bekeken en onderzocht. 
Maar dat heeft ook een keerzijde: dat je er een blinde vlek 

voor hebt gekregen.

Jouw verblindende waarheid
Je bent het zat om je groot te houden en sterk te zijn. Je maakt je 
zorgen over hoe lang je het nog volhoudt. Elke dag sleep je je doodmoe 
uit je bed. Je gaat met lood in je schoenen naar je werk. Je hebt het 
gevoel dat je daar continu aan dode paarden aan het trekken bent. 
Je voelt je schuldig dat je niet kunt concentreren, dat er weinig uit je 
handen komt. Dat je niet presteert wat ze van je mogen verwachten.

Thuis voel je je rot dat je partner overal alleen voor staat, dat je geen 
oog meer hebt voor zijn behoeften. Dat je sociale leven op zijn gat 
ligt. Dat je te moe bent om in het weekend iets leuks te doen en alleen 
maar op de bank wilt hangen. Dat je iedereen om je heen afsnauwt. Je 
bent boos op jezelf dat je niet eens de discipline op kunt brengen om 
regelmatig te sporten. Je weet wel wat goed voor je is, maar het lukt 
gewoon allemaal niet meer.
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Het vervelende is dat je zelf zo vastzit in jouw kijk op de situatie, in jouw 
eigen waarheid wat er aan de hand is en waar de oplossingen zitten, 
dat je vastloopt. Je bent ervan overtuigd dat bepaalde oplossingen 
niet haalbaar zijn. Maar wie zegt dat ze niet kunnen werken? Jij weet 
zeker dat er geen andere mogelijkheden meer te bedenken zijn. Maar 
wie zegt dat ze er niet zijn?

Frisse kijk en mogelijkheden
Misschien twijfel je wel aan jezelf: je bent toch niet dom? Natuurlijk 
niet. Wat jij nodig hebt is een frisse kijk op jouw situatie en problemen. 

Omdat jij midden in je eigen ellende zit, je erin vastgebeten hebt, kun 
je niet meer helder denken. Je kunt er niet meer van een afstand naar 
kijken. Wat je op dit moment doet, in kringetjes ronddraaien, lost het 
probleem niet op. Hoe hard je ook je best doet. Wat je nodig hebt is 
een buitenstaander die naar jouw probleem kijkt. Iemand die afstand 
heeft. Want die ziet oplossingen die jij waarschijnlijk niet meer ziet.

Bijvoorbeeld een vriendin die aanbiedt om één keer per week een 
gezonde maaltijd voor je te koken. Je partner die met alle liefde 
wat extra huishoudelijke klusjes doet. Die collega die een deel van 
je project van je over kan nemen. Je leidinggevende die voorstelt 
om wat vrije dagen op te nemen, zodat je wat meer rust krijgt. Die 
met je om tafel gaat om te kijken hoe je tijdelijk ontlast kunt worden. 
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Familieleden die aanbieden om wat mantelzorgtaken van je over te 
nemen. 

Onmogelijkheden die toch mogelijk blijken te zijn. Kleine dingen die 
jou even wat lucht geven. Die je wat rust en ruimte in je hoofd geven. 
En net dat beetje energie geven om het vol te kunnen houden.

Het is een begin
Natuurlijk lost dit jouw probleem niet meteen op. Maar alle kleine 
stappen die je zet, alle kleine veranderingen die je doet, helpen je 
uiteindelijk wel verder. Ze zorgen er voor dat je even een adempauze 
en wat rust krijgt. Zodat langzaam je energie weer terugkomt. 
En waardoor je wat tijd wint en weer ruimte in je hoofd krijgt om 
structurele oplossingen te zoeken. Om echt iets te veranderen en 
voorgoed uit die vicieuze cirkel te stappen.

👣 Geisha stapje 6
Ga thuis en op je werk in gesprek over jouw situatie. Probeer 
in het gesprek open te staan voor de suggesties van anderen. 
Luister naar hun input, stel vragen en denk serieus na over de 
ideeën. Laat alle ‘ja, maar’-gedachten en overtuigingen wat wel 
en niet hoort los. Als de ander het voorstelt ziet die blijkbaar 
geen bezwaar, toch?
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-Stap 7  -

Gun jezelf de tijd 

Je herkent het wel. Je loopt helemaal vast in de situatie waarin je 
zit. Na veel vijven en zessen praat je er met een aantal mensen 
over. En meteen voel je opluchting. Er valt een last van je af. 

Alleen al door uit te spreken hoe je je voelt. Door het delen van die 
last.

De valkuil
Praten over de situatie waardoor je vastzit, helpt om die weer helder te 
krijgen. Om weer wat grip en controle terug te krijgen. Mensen bieden 
hulp aan en dat voelt goed. Maar de valkuil is om dan te denken: “Zie 
je wel, het was nog niet zo erg. Ik heb alleen een adempauze nodig. Als 
ik me even een dagje laat vertroetelen door mijn moeder dan gaat het 
wel beter. En na een weekje vakantie kan ik er weer tegenaan. Vooral 
als die collega dat project overneemt. Dan heb ik wel weer genoeg 
lucht.”

Je bent zo opgelucht dat je eindelijk serieus genomen wordt, dat je 
hulp krijgt en dat er iets gebeurt. De valkuil is om te denken dat je er al 
bent, maar dat is niet zo.
Natuurlijk krijg je weer moed door alle lichtpuntjes die je ineens ziet. Je 
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voelt de last op je schouders minder worden. Je krijgt weer vertrouwen 
dat het goed komt. En begrijp me niet verkeerd, dat is heerlijk. Maar 
realiseer je dat je een hele lange tijd roofbouw op je lichaam hebt 
gepleegd. Dat je ver over jouw grenzen bent gegaan. En dat los je niet 
even op met een paar kleine veranderingen en quick wins.

Juich niet te snel
Het gevaar is dat je te snel denkt dat je er weer bent. Dat je het wel 
weer aan kan. Dat je weer verder kunt op de oude weg. Je hebt immers 
goede afspraken gemaakt met je leidinggevende. Je hebt wat vrije tijd 
voor jezelf gepland. Je gaat een weekendje weg met je partner. Maar 
daarmee ben je er echt nog niet. Want gewoontes veranderen gaat 
langzaam en jezelf weer opladen ook.

Je bent niet van vandaag op morgen in deze situatie verzeild geraakt. 
Dat is een proces van jaren geweest. Een opeenstapeling van allerlei 
keuzes die je gemaakt hebt. Van jezelf jarenlang aanpassen aan 
ieders verwachtingen. Van stressvolle gebeurtenissen in je leven. Van 
heel veel slikken en op je tanden bijten. Realiseer je dus dat de weg 
terug lang zal zijn. Dat die tijd en geduld vraagt.

Juich daarom niet te snel. Accepteer dat er geen kant-en-klare en 
simpele oplossing is om de schade aan je lijf en geest te herstellen. En 

https://jaeikemetpaarden.nl
https://ontdekjestralendezelf.nl/ontdek-je-krachtige-zelf-sessie/


www.ontdekjestralendezelf.nl | Gratis kennismaking: Ontdek je krachtige zelf-sessie

26

Manita Lemmens

gun jezelf de tijd om echt de oude te worden. Want anders loop je de 
kans dat je binnen de kortste keren weer terug bent bij af.

Eerlijk duurt het langst
Veranderen kost tijd en energie, van jou en je omgeving. We zijn 
gewoontedieren die snel weer in oude patronen vervallen. Dat geldt 
voor jou, maar ook voor de mensen om je heen.

Blijf daarom eerlijk naar jezelf en anderen. Luister naar je lijf. Ben je 
bewust van de signalen van je lichaam. Merk op hoe je reageert op 
wat er om je heen gebeurt. Hoe je je voelt als het even tegenzit. Vaak 
weet je onbewust wat wel en niet goed voor je is. Luister daarnaar. Kijk 
kritisch naar verbeteringen en ben niet te snel tevreden. Heb je echt 
meer energie of merk je dat je nog steeds snel moe bent? Slaap je 
genoeg of lig je nog steeds veel wakker? Pas daar je activiteiten op 
aan. En doe het in kleine stapjes.

Zet jezelf op de eerste plaats
Het gaat nu even alleen om jou. Je hoeft geen rekening te houden met 
anderen. Doe daarom wat goed voor jou is, binnen de mogelijkheden 
die er zijn. Is het voldoende dat je tijdelijk minder uren werkt of is het 
verstandiger om je ziek te melden? Heb je behoefte aan een vakantie 
alleen of snak je naar wat tijd met je partner of een vriendin?
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Wees lief voor jezelf. Leg de lat niet te hoog. Voel wat je nodig hebt. 
Luister daar naar en probeer er niet te veel van te vinden of er een 
oordeel over te hebben. Het is wat het is. Er is geen standaard weg 
terug. Er is geen maatstaf waar je aan moet voldoen. Gun jezelf de tijd 
en blijf eerlijk, naar jezelf en naar anderen.

👣 Geisha stapje 7
Schrijf voor het slapen gaan kort op hoe je dag was. Hoe je je 
voelde, hoe het met je energie zat aan het begin en eind van de 
dag. Of je stressmomenten hebt gehad en waardoor dat kwam. 
Welke dingen je anders wilt doen. Daardoor sta je stil bij wat 
er goed gaat en wat minder. Dit helpt je om gedurende dag 
bewuster hiermee om te gaan.
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Krijg meer rust en ruimte

Je snakt naar een adempauze van de stress die je constant 
voelt. Naar ruimte om je eigen keuzes te maken. Naar tijd voor 
jezelf, zonder je schuldig of opgejaagd te voelen. Naar een 

uitweg uit de ellende waarin je nu zit. Je verlangt er simpelweg naar 
om je weer je energieke en stralende zelf te voelen.

Ik heb je laten zien welke geisha stapjes je zelf kunt zetten om te 
stoppen met ronddraaien en uit die vicieuze cirkel te komen:

Het begint met echt kiezen voor jezelf. Met het besluit dat 
het zo niet verder kan en dat jij nu iets moet veranderen. En 
dat doe je door jezelf en je zorgen serieus te nemen. Door te 
stoppen met bagatelliseren als mensen vragen hoe het met 
je gaat. Want alleen als je voor goed jezelf zorgt, kun je ook 
goed voor anderen blijven zorgen.

Je zit al zo lang in deze vicieuze cirkel dat je alleen nog maar 
rondjes kunt draaien. Alleen kom je er niet meer uit. Het lucht 
op als je je zorgen en angsten kunt delen met iemand die ze 
herkent en jou serieus neemt. Die je het vertrouwen teruggeeft 
dat je wel een keuze hebt. En dat het uiteindelijk goed komt. Je 
bent immers een krachtige vrouw; dat heb je al bewezen.
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Tot nu toe begrijpt je omgeving niet wat er met je aan de 
hand is. Dat je er echt doorheen zit en niet weet hoe het 
verder moet. Nu is het moment om te zorgen dat je wel 
serieus genomen wordt. Door te laten zien wat er echt in je 
omgaat. Door je zorgen in alle eerlijkheid te bespreken. Door 
duidelijk te zijn naar je omgeving. Namelijk dat er nu wat 
moet veranderen, want het is 5 voor 12.

Als je in gesprek gaat durf dan open en eerlijk te zijn. Dat is 
de enige manier waarop anderen gaan snappen hoe je je 
voelt en hoe dringend de situatie echt is. Open en eerlijk zijn 
vraagt om je kwetsbaar durven opstellen en dat is moeilijk. 
Maar stap over die twijfel heen, want het levert je heel veel 
op. Door hardop eerlijk te zijn naar je omgeving krijg je meer 
begrip, kunnen anderen rekening met je houden en je helpen. 
En dat is wat je nodig hebt.

Je zit vast in het idee dat je het allemaal alleen moet doen. 
Maar dat is natuurlijk niet zo. Anderen kunnen en willen best 
helpen. Als ze maar weten waarmee. Durf daarom om hulp 
te vragen. Hoe moeilijk je dat misschien ook vindt of wat je 
er ook voor bezwaren en gedachten bij hebt. Alleen red je 
het nu niet meer. En je zult zien. Als je eenmaal om hulp 
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gevraagd hebt en die dan ook kunt accepteren, geeft dat al 
snel lucht. Dan krijg je meer ruimte in je hoofd. Krijg je die 
adempauze waar je zo naar snakt.

Zodra je om hulp gevraagd hebt, gaat je omgeving met je 
meedenken. En dat is fijn, want die frisse blik is precies wat 
je nodig hebt. Je zit intussen zo vast in jouw eigen waarheid 
dat die je blind maakt. Je bent voor je gevoel de expert van 
jouw problemen, degene die het best weet wat er wel en niet 
kan. Maar dat is niet zo. Juist een frisse kijk levert je nieuwe 
oplossingen op. Misschien kleine dingen. Maar al die kleine 
dingen zijn het begin van de grotere verandering die nodig 
is. Ze geven je die adempauze en rust in je hoofd die je nu 
nodig hebt. Je krijgt net dat extra beetje energie om na te 
denken over structurele oplossingen voor je situatie. En daar 
gaat het om.

Je zat helemaal vast in je situatie, maar door er met een 
aantal mensen over te praten voel je je inmiddels stukken 
beter. Er is een last van je afgevallen. Alleen al door uit te 
spreken hoe je je voelt. Door hulp te vragen, door met je 
omgeving te kijken naar oplossingen. De valkuil is nu dat je 
denkt dat je er al bent. Maar dat is niet zo.
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Je hebt heel lang roofbouw gepleegd op je lijf, zowel fysiek als 
mentaal. Die batterij is niet zo maar weer opgeladen. Maar ook 
gedrag en gewoonten veranderen kost tijd en energie, van jou en 
van de mensen om je heen. Het vraagt om begrip, gewenning en 
aanpassing. Het belangrijkste is dat je nu jouw keuze voor ogen 
blijft houden: het gaat even alleen om jou. Je mag even egoïstisch 
zijn. Je hoeft geen rekening te houden met anderen. Gun jezelf de 
tijd en blijf eerlijk naar jezelf en anderen.

Word weer je stralende zelf!

Veranderen gaat met vallen en opstaan. Het belangrijkste 
is dat je nu echt kiest voor jezelf en begint met goed jezelf 
zorgen. Dat je er een gewoonte van maakt en die vasthoudt. 

Voor de rest van je leven!

Ben jij er klaar voor om echt voor jezelf te kiezen? Om jouw krachtige, 
vrouwelijke, gelukkige en stralende zelf weer te ontdekken? 

Zet dan vandaag de eerste stap en maak een afspraak voor een 
gratis Ontdek je krachtige zelf-sessie.

In de Ontdek je krachtige zelf-sessie van 1 uur kijken we samen 
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waar je nu staat en waar je naar verlangt. We kijken wat je in de 
weg staat om daar te komen. Wat je moet omarmen en wat je los 
moet laten. Maar vooral welk eerste geisha stapje jij kunt zetten 
op weg naar de krachtige, vrouwelijke en stralende vrouw die jij in 
wezen bent.

Normaal kost een Ontdek je krachtige zelf-sessie 97 euro. Als 
kennismaking bied ik jou deze sessie gratis aan.

Plan direct een online afspraak met me in. Wacht niet te lang, want 
ik heb maar een beperkt aantal plekken.

Ja ik wil op ontdekkingsreis!
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