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Leven met bezieling

Wat bezielt je? Waaraan ben je toegewijd? Waar zeg je voluit ‘ja ‘op? Beschouw de 

antwoorden op deze drie vragen als belangrijke wegwijzers in jouw leven. Het zijn 

positieve drijfveren omdat ze jouw innerlijke passie raken.  

Innerlijke passie wordt gevoed door inspiratie binnen en buiten jezelf. Zo raken sommige 

mensen vooral geïnspireerd door externe voorbeelden terwijl anderen hun inspiratie 

voornamelijk halen uit hun eigen belevingswereld en uit persoonlijke visies en ideeën. 

Helaas volgen te weinig mensen de stem van hun 
passie als het gaat om grote levenskeuzes. In mijn 
praktijk ontmoet ik veel mensen die hun keuzes la-
ten bepalen door hun angsten, onzekerheid en vrees 
voor het onbekende. Vaak kiezen zij de weg van 
de minste weerstand. Ze voegen zich in de situatie 
omdat zij menen dat het zo hoort en omdat zij niet 
goed weten wat ze anders kunnen doen. Zij hollen 
van de ene verplichting naar de volgende en krijgen 
steeds meer het gevoel geleefd te worden. Zij mis-
sen bezieling in hun leven en verlangen ernaar die 
sleur te doorbreken. Maar hoe? 

Aandacht voor jezelf
“Ik heb mezelf heel vaak weg gecijferd. Sommige 
mensen zien me daarom nu ook in een bepaalde rol 

en dat vind ik moeilijk te doorbreken. Ik heb lang 
mijn gevoelens onderdrukt en niet stilgestaan bij 
mijn eigen wensen en behoeften.” Daar wil ik nu 
weer ruimte voor maken, maar hoe? 

Alles wat je aandacht geeft groeit. Alles wat je geen 
aandacht geeft krimpt en verdwijnt. Zolang je niet 
aandachtig stilstaat bij jouw eigen wensen en be-
hoeften, is de kans groot dat je verdwaalt in de da-
gelijkse sleur. Als je te weinig aandacht schenkt aan 
jezelf, dan raak je jezelf kwijt. 

Kijkend naar de hoeveelheid publicaties en campag-
nes over lichamelijke verzorging, gezonde voeding 
en voldoende beweging krijgt ons fysieke welbe-
vinden ruimschoots aandacht. Maar nog steeds 
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verwaarlozen wij ons geestelijke welbevinden. Pas 
langzaam dringt de meerwaarde van preventieve 
aandacht voor ons psychisch welzijn tot ons door. Zo 
zijn inmiddels in talrijke wetenschappelijke onderzoe-
ken positieve effecten van mindfulness aangetoond. 
Het vermindert slapeloosheid, angst en piekeren en 
bevordert concentratie, gemoedsrust, zelfrespect, 
empathie en zelfcompassie. 

Mindful waarnemen brengt je bij jezelf. Daarbij zijn 
vier focusgebieden te onderscheiden: fysieke sensa-
ties, ademhaling, gedachten en gevoelens. Ik adviseer 
mijn cliënten om dagelijks een stiltemoment te plan-
nen waarop zij bewust hun aandacht richten op hun 
binnenste. Dat vraagt geen grote tijdsinvestering, tien 
tot vijftien minuten voldoet. Ik vraag hen na te gaan 
waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Een 
ontspanningsoefening doen, een meditatie beluis-
teren, reflecteren op de dag, of blanco naar binnen 
luisteren – het is allemaal goed zolang zij zich oefenen 
in gericht waarnemen van hun innerlijke gewaarwor-
dingen. Zo leren zij de veelzijdigheid van hun innerlijk 
kennen en komen zij in contact met zichzelf. 

Balans  
“Had ik maar meer tijd voor mezelf.” “Kon ik maar 
meer innerlijke rust vinden.” “Was ik maar niet zo 
onzeker over alles wat ik doe.” “Kon ik maar genieten 
van wat er is in plaats van altijd te twijfelen of het 
allemaal wel goed genoeg is.” “Ik word zo moe van 
mezelf!”

Innerlijke balans verwijst naar een gezond evenwicht 
tussen geven en nemen, inspannen en ontspannen, 
tijd voor jezelf en tijd voor een ander. Er zijn geen 
vaste richtlijnen over wanneer er sprake is van een 
gezond evenwicht. Iedereen zit anders in elkaar. Waar 
de een bijvoorbeeld veel energie krijgt van een druk 
en gezellig samenzijn met vrienden en familie, kan 
een ander dat als een zwaar vermoeiende sociale 
verplichting ervaren die juist veel energie kost. 

Als je over jouw grenzen heen gaat, dreig jij je even-
wicht te verliezen. Om dat te voorkomen waarschuwt 

je systeem je al in een vroeg stadium via allerlei 
signalen. Dat kunnen fysieke signalen zijn zoals 
hoofdpijn, buikpijn, spanning in nek en schouders, 
emotionele signalen zoals gevoeliger reageren op je 
omgeving, sneller boos worden of sneller emotioneel 
geraakt zijn en mentale signalen zoals onrust in je 
hoofd en veel piekeren. 

Aandachtig waarnemen helpt die waarschuwings-
signalen te herkennen en de juiste acties te bepalen 
voor het behoud of herstel van een gezonde balans. 
Daarbij ligt de focus op het versterken van energie-
bronnen, het verminderen van energievreters en het 
structureel inplannen van ontspanningsmomenten.

“Ik heb geleerd anders naar mezelf te kijken. Te voe-
len wat mijn behoeften zijn en me niet altijd te ver-
gelijken met anderen. Zo accepteer ik nu dat ik soms 
meer behoefte heb aan eigen tijd dan de mensen in 
mijn omgeving.”

Perspectief
“Ik wil graag sparen voor een verre reis. Het lijkt me 
geweldig mijn kinderen wat meer van de wereld te 
laten zien en samen met mijn gezin rond te trekken, 
zoals ik dat vroeger als student ook deed. Ik merk 
dat mijn ‘avontuurlijke ik’ nog steeds borrelt. Ik wil 
verkennen hoe ik dat ook in mijn gezinsleven meer 
ruimte kan geven.”

Als jij avontuurlijk bent ingesteld, dan verlang je naar 
opwinding en uitdaging. Verken de mogelijkheden 
om die behoeften te realiseren. Misschien ontdek je 
wel een passie die je partner of een van je kinderen 
met je deelt. Zo niet, ga na hoe je buiten je gezin die 
behoeften kunt vervullen.
 
“Ik wil mezelf weer verder ontwikkelen. Sinds ik 
getrouwd ben en kinderen heb gekregen, heb ik ei-
genlijk geen aandacht meer gehad voor mijn eigen 
ambities. Mijn leidinggevende vroeg af en toe of ik 
niet wilde aansluiten bij bepaalde opleidingsprogram-
ma’s. Maar ik wees het altijd af. Ik was bang dat de 
belasting te groot zou zijn. Nu heb ik daar spijt van.”
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In de hectiek van een druk gezinsleven raken per-
soonlijke ambities vaak op de achtergrond. Ouders 
zijn al lang blij als het lukt alle ballen in de lucht te 
houden. Sommigen geeft dat veel voldoening, ande-
ren hebben het gevoel stil te staan en worden steeds 
ongelukkiger. Focus op je verlangen en verken hoe je 
ook daarvoor tijd en ruimte kunt maken. Zoek des-
noods steun hiervoor.

Persoonlijke kernwaarden liggen ten grondslag aan 
je diepste verlangens. Als je die volgt, handel je 
bevlogen en toegewijd. Dat geeft veel voldoening. 
Ervaar je weinig voldoening, dan is de kans groot dat 
je voornamelijk regels navolgt. Het ‘moet’. Regels 
opvolgen puur omdat het zo hoort, is geen waarde-
gericht handelen. Waardegericht handelen komt 
voort uit innerlijke bevlogenheid. Het is betekenisvol. 

Met bezieling leven en werken vraagt om een goede 
afstemming tussen persoonlijke kernwaarden en 
verlangen. Hieronder een voorbeeld hoe eenzelfde 
verlangen aan twee compleet verschillende waarde-
systemen is gekoppeld: 
“Ik verlang naar een mooi huis met een grote tuin, 
omdat ik aan mijn omgeving wil laten zien hoe ver 
wij het hebben gebracht.”
“Ik verlang naar een mooi huis met een grote tuin, 
omdat ik het heerlijk vind ruimte om me heen te 
hebben en omdat ik geniet van tuinieren.”
In beide gevallen is dezelfde wens aanwezig, maar 
de achterliggende motivatie is totaal anders. In het 
eerste voorbeeld wordt het verlangen vooral gevoed 
door waarden als aanzien en status, in het 
tweede voorbeeld door waarden als vrijheid en 
verbondenheid met de natuur.
 

Inspiratie Vertrouwen Aantrekkelijkheid Groei

Authenticiteit Enthousiasme Succes Geluk

Vrijheid Liefde Kwaliteit Respect

Rechtvaardigheid Status Integriteit Creativiteit

Bewustzijn Avontuur Dienstbaarheid Originaliteit

Zinvolheid Compassie Onafhankelijkheid Ambitie

Eerlijkheid Duurzaamheid Openheid Stabiliteit

Tolerantie Zekerheid Verantwoordelijkheid Verbinding

Schoonheid Uitdaging Zorgzaamheid Harmonie

Oefening 
In hoeverre iemand waardegericht leeft en werkt kun je toetsen met onderstaande oefening 

Neem onderstaande lijst door en kruis intuïtief de waarden aan die je aanspreken. Mocht je een voor 
jou belangrijke waarde in het overzicht missen, voeg die dan toe. Kies vervolgens een top 5.  

Verken nu voor een aantal leefdomeinen – zoals gezin, partnerrelatie, werk, sociale contacten, 
vrijetijdsactiviteiten, geloof/spiritualiteit, fysieke welbevinden, psychische welbevinden – of jouw 
waarden daarin voldoende tot uiting komen.   
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Waardegericht handelen betekent geen halve com-
promissen meer sluiten uit gebrek aan beter. Het 
betekent belangrijke keuzes afstemmen op persoon-
lijke waarden en behoeften. 

Inzicht
De innerlijke criticus: “Klinkt allemaal leuk en aardig: 
jezelf verder ontwikkelen. Maar hoe stel jij je dat 
voor? Je hebt nu al je handen vol met van alles en 
nog wat. En je gezin heeft je echt nodig. Nog meer 
uren van huis, dat kun je echt niet maken. Een goede 
moeder zou dat nooit doen!”
De zwartkijker: “Ik heb een heel aantrekkelijk aan-
bod gekregen van mijn baas. De leiding over een 
nieuw project waarbij we een jaar gaan samenwer-
ken met een collega-organisatie. Het lijkt me echt 
heel leuk! Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe 
meer ik ervan overtuigd raak dat ik het aanbod beter 
af kan slaan. Want straks is de subsidie op en heeft 
iemand anders mijn huidige functie overgenomen. 
Dan moet ik nog maar eens zien of ze mij iets anders 
leuks kunnen bieden. Nu weet ik waar ik aan toe 
ben. Dat laat ik me niet zomaar afpakken!”

De innerlijke criticus en de zwartkijker zijn voorbeel-
den van plaaggeesten in onze gedachtewereld die 
nogal overtuigd zijn van hun gelijk en niet buigen. 
Hun houding confronteert ons met specifieke leer-
uitdagingen. De innerlijke criticus daagt uit meer 
zachtheid en zelfcompassie te ontwikkelen en het 
gevoel van eigenwaarde te versterken. De nadruk 
ligt op het verschuiven van een streng oordelende 
houding naar liefdevol begrip. De zwartkijker daagt 
uit nieuwe mogelijkheden met een open en posi-
tieve houding te verkennen, kansen te zien in plaats 
van dreigend gevaar. Zo verschuift de aandacht van 
probleemgerichte, catastrofale gedachten naar het 
verwelkomen van nieuwe inspiratie.   

Daadkracht
“Mijn daadkracht begon bij het zoeken van hulp. Van 
nature los ik de dingen graag zelf op, maar ik besefte 
dat ik iemand nodig had om alles op een rijtje te 
zetten. Iemand die me kon helpen om mijn emoties 
weer boven water te krijgen en om mijn eigen zelf 
weer opnieuw te vinden. In de loop van het traject 
groeide het besef dat ik op de goede weg zat. En het 

Het aangaan van een spannende 
situatie stimuleert 
persoonlijke groei en  
versterkt het zelfvertrouwen

Vijf sleutels die de weg openen naar een bezield leven
1. Aandacht leert je de veelzijdigheid van je binnenwereld kennen en ervaren.
2. Balans is de voorwaarde voor een gezond evenwicht en laat je levensenergie stromen. 
3. Perspectief – met je verlangen en kernwaarden als wegwijzer – wijst de weg naar een bezield leven. 
4. Inzicht verdiept je zelfkennis en helpt je innerlijke weerstanden te overwinnen. 
5. Daadkracht laat je toegewijd nieuwe stappen zetten op weg naar een bezield leven. 
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belangrijkste: dat ik er gewoon mag zijn zoals ik ben. 
Dat daar niets mis mee is. Daar ligt juist mijn kracht. 
Toen brak ook het moment aan om gesprekken te 
gaan voeren op mijn werk om meer duidelijkheid 
te creëren. Duidelijkheid over hetgeen men van mij 
verwacht, maar vooral ook duidelijkheid over het-
geen ik nodig heb. Ik realiseerde me: hoe dichter ik 
bij mezelf blijf, hoe beter ik dat kan verwoorden. Ik 
ben in beweging gekomen en dat geeft me energie. 
De rondtollende gedachten in mijn hoofd zijn wat tot 
rust gekomen. Ik voel me zelfverzekerder. Ik ervaar 
weer passie en enthousiasme.” 

Achter alle belemmerende overtuigingen gaat 
een onderstroom van emoties schuil zoals angst, 
onzekerheid, schuldgevoelens, frustratie, somber-
heid en wanhoop. Angst staat vaak centraal, denk 
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aan faalangst, angst voor verlies, voor afwijzing en 
voor verdriet. De eerste reactie na een confrontatie 
met angst is vechten, vluchten of bevriezen. Deze 
reacties verminderen het zelfvertrouwen en blok-
keren nieuwe stappen richting een bezield leven. 
Terwijl juist het aangaan van een spannende situatie 
persoonlijke groei stimuleert en het zelfvertrouwen 
versterkt. Ondanks de spanning worden grenzen 
verlegd. Angst is niet meer leidend. 

Tot slot
De meerwaarde van het hierboven beschreven 
proces is dat het zowel inzicht gevend als ervarings-
gericht is. Het is een integratieve benadering die de 
cliënt op diverse manieren uitdaagt om dichter bij 
zichzelf te komen en vanuit zijn eigen kern grenzen 
te verleggen richting een bezield leven.


