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Inleiding

Voor je ligt een ebook dat bestaat uit vijf korte artikelen die ik het afgelopen jaar heb geschreven. Het zijn overpeinzingen en 
bespiegelingen over zingeving, luisteren naar je hart en persoonlijke groei. 

Ik schreef deze blogs vooral om dat ik het fijn vind om  te verwoorden hoe ik tegen de wereld aankijk. Ik zie de dingen dan beter. Al zeggen 
anderen dat zij geïnspireerd worden door deze teksten, het is nooit m ijn bedoeling om  m ijn m ening op te leggen of op te dringen. Ik ben 
een onderzoeker die graag in woorden en beelden om zet wat ik ervaar. En natuurlijk vind ik het fijn als anderen daar iets aan hebben. 

Heb je naar aanleiding van het lezen behoefte aan een identiteitsgesprek of een kennism aking? Achterin vind je m ijn gegevens. Ik sta ook 
open voor sam enwerkingen waarin we beiden onze expertise kunnen inzetten en versterken. 

O ja, dit ebook leest vooral lekker swipend op een tablet.

Lisette Geel
Egm ond aan Zee, 2018

www.lisettegeel.nl
LinkedIn-profiel
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De buitenwereld schreeuwt altijd harder

Je w ilt schilderen, m aar je eindigt in de badkam er m et een em m er sop. Je w ilt gaan sporten, m aar doet de adm inistratie. Je hebt een 
vrije dag m et eindeloze m ogelijkheden, m aar je ruim t alleen de garage op.

Eigenlijk wil je iets en tegelijkertijd lijken er altijd belangrijkere zaken te zijn die je tijd opslokken. Hoe zit dat?

Het is m ij ooit zo uitgelegd: de buitenwereld schreeuwt altijd harder. M et andere woorden: wat jij wilt en nodig hebt, klinkt slechts als 
een zachte stem  van binnen , die aandacht en stilte nodig heeft om  haar te horen. 

M aar wat je hoort is vooral de buitenwereld: het brood dat gesm eerd m oet worden, de was die gestreken m oet worden, de m anager van 
de afdeling die iets nú m oet hebben.  Hoe doe je dan (ook) wat je zelf wilt?
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Neem  jezelf serieus
Neem  jezelf en die stem  serieus. Daarm ee bedoel ik: herken het verlangen in jezelf en neem  er de tijd voor om  datgene wat die stem  zegt 
ook uit te voeren. Ofwel: je wil iets, dat is vaak een kinderlijk en blij verlangen, en de volwassene in jou pakt jezelf bij je nekvel en gaat 
zorgen dat je het ook uitvoert.

Ruim te geven én streng zijn
Om  jezelf te verwezenlijken, m oet je dus ruim te geven aan jezelf en tegelijk streng zijn. Je weet dat het goed voor je is, dus m oet je ook 
zorgen dat je het doet. Want dat stem m etje is niets anders dan jijzelf, verlangend naar voeding (in de vorm  van wandelen, sporten en 
creëren). Juist door aandacht aan je diepste verlangens te besteden, kun je de waan van de dag beter aan.

Je wilt een strandwandeling m aken, m aar de was ligt er ook nog? Sta even stil: hoeveel tijd heb je en wat is er nu echt belangrijk? Kan het 
allebei? Ga in ieder geval naar buiten en waai uit. Die was is daarna zo gebeurd. Wanneer datgene wat je wilt nu niet kan, doe het dan zo 
snel m ogelijk.

Vergeet het niet, w ant die stem  w ordt m aar al te snel w eer overschreeuw d.
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Hoe kom je tot rust?

Regelm atig ontm oet ik m ensen die zeggen dat het w erk hen overspoelt.  Ze gedragen zich opgejaagd, dw angm atig zoekend. En als je 
ernaar vraagt, w eten ze heus wel dat ze rustiger aan m oeten doen.

Het doet m ij denken aan Oei, ik groei. M ensen m et kinderen kennen dit principe vast: het beschrijft hoe opgroeiende kinderen van de ene 
sprong naar de andere gaan in hun ontwikkeling. Tussen die sprongen in zijn ze vaak zeurderig, zoekend en m oe.

Ik herken dat niet lekker in je vel zitten ook bij volwassenen. M aar vroeger zorgde er iem and anders voor je. En nu m oet je dat zelf doen.
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De tijd nem en voor wat er is. Erop vertrouwen dat het altijd weer goedkom t (want hoeveel van de groeispurten heb je nu al gehad), wat 
afspraken blokken en gewoon zijn . M aar als je in die kram pachtigheid zit, is het lastig om  eruit te kom en. 

Dat niet lekker in je vel zitten uit zich in moeten: m oeten werken, m oeten bewegen, m oeten ontspannen. 
M aar wat er eigenlijk nodig is, is moed .

De m oed om  te vertragen, de m oed om  stil te staan. Om  te durven dwalen, te durven drom en. 
Om  gewoon even te zeggen: nu even niks.

Als we ons opgejaagd voelen, m oeten we juist vertragen.

Veel m ensen weten best dat afspreken m et vrienden, slapen en sporten bijdragen aan hun welzijn. M aar als dat ook allem aal is ingepland, 
m aakt dit gewoon deel uit van de ratrace.

Waar het om  gaat is ruim te nem en. Voor bovenstaande zaken, m aar ook voor andere dingen die m isschien m inder voor de hand liggen.
Op de volgende bladzijde vind je welke dat zijn. 

6



W eet je nog hoe je vroeger urenlang speelde? M et vriendjes in de buurt, m et je zusje of broer. M isschien ging je een hut bouwen, een 
kam pvuur m aken of vliegeren. Ook als volwassene kun je nog spelen. Speeltijd dus. (Wat is dat voor jou?)

Die ellenlange vakanties, herinner je je die nog? Je weet wel, dat je dacht: ik verveel m e zo. Juist uit die verveling ontstond er ineens weer 
een idee. Gewoon zijn is dat, waardoor er ruim te kom t voor creatieve invallen (Siegel en Rock noem en dit dow n tim e , ik noem  het 
lummelen of rommelen).

Zwerven door het bos, lopen langs het strand, een oude cd luisteren, een ontspanningscursus volgen helpen ook allem aal. Je doet dus wel 
dingen (alleen), m aar gericht op ruim te geven aan jezelf en je geest.

Urenlang aan iets werken en als het af is, is het goed. Waarschijnlijk zat je er zo lekker in doordat je alle afleidende elem enten tijdelijk 
buitengesloten had. Focustijd heet dat.

Ik ben benieuwd of je naar je eigen onrust kunt kijken als een periode vooraf aan een nieuwe sprong. Of heb je net zo’n periode achter de 
rug en kijk je nu terug?

Bronnen:
https://www.oeiikgroei.nl
http://www.m indplatter.com

7

https://www.oeiikgroei.nl/
http://www.mindplatter.com/


Hoe kom je erachter wat je wilt?

‘Ik weet niet eens m eer wat m ijn favoriete eten is. Ik weet niet waarom  ik doe wat ik doe. Ik weet niet wat ik wil.’

Wanneer we niet weten wat we willen, schreeuwt de buitenwereld zo hard dat we onze binnenwereld niet horen.

‘W illen’ lijkt iets van ons hoofd, m aar is iets van ons lichaam . Een dieper – vaak onbewust – willen. Een verlangen dat ons drijft. Wanneer 
je dat willen ontdekt, kom t je hoofd tot rust.

O ns lichaam  spreekt
M aar al te vaak zitten we zo in ons hoofd, dat we vergeten dat er ook nog iets anders is: ons lijf. Dat zegt ook van alles tegen ons m aar we 
luisteren er vaak niet naar. En dan raken we weg bij onszelf. Ingewikkelder is het niet.
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W e luisteren niet
Wanneer we de roep van ons lichaam  negeren, krijgen we daar op den duur last van. Het m aakt ons gejaagd, gestrest, geleefd. W e voelen 
ons een slachtoffer van ons gezin, onze fam ilie, onze baas, de m aatschappij, het systeem . Wanneer je wel luistert, m erk je dat je steviger in 
je schoenen staat, je grenzen beter voelt en dat je rustiger bent.

Tijd en ruim te nem en
Er is tijd en ruim te nodig om  het lichaam  te laten spreken en om  te leren om  ernaar te luisteren en ernaar te handelen.
Je lichaam  spreekt op verschillende m anieren. Bijvoorbeeld:

• door pijn (van hoofdpijn tot hartzeer)
• door je energieniveau (verm oeidheid)
• door je buikgevoel (intuïtie)
• door een heel sterke gewaarwording

Al die signalen betekenen niet direct dat je alles uit je handen m oet laten vallen en in actie m oet kom en. Waar het om  gaat is dat je er 
aandacht voor hebt en dat je ontdekt op welke m anieren je lichaam  spreekt.

Luisteren doe je niet m et je oren
Luisteren doe je door te voelen en door de signalen die je opvangt serieus te nem en. Som s is het eenvoudig – je bent m oe want je gaat al 
de hele week te laat naar bed – m aar andere keren is het lastiger. Dat wat echt goed voor je is en wat je nodig hebt, is een klein stem m etje 
diep binnenin.
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De signalen kunnen heel zacht zijn en dan vallen ze je m isschien niet op. In dat geval kun je hier bijvoorbeeld drie keer per dag even bij 
stilstaan. Hoe voelt je lichaam ? Krijg je ergens een vervelend of juist een fijn gevoel door? Heb je ergens pijn? M aakt iets je extreem  
onrustig? Vraag je dus af wat je nodig hebt.

Handelen 
Als je nooit eerder gehandeld hebt naar je intuïtie, kan het zijn dat je je ongem akkelijk voelt bij het idee. Het voelt m isschien wel fout om  
alleen op basis van een gevoel te beslissen, in plaats van m et je hoofd. Probeer het gewoon eens. Als je m erkt dat het werkt, wordt het 
steeds gem akkelijker om  daarop te vertrouwen.

Een bepaald gevoel kan som s m aken dat je wilt handelen, m aar het kan ook zijn dat je beseft dat je sterk op iets reageert om dat het je aan 
vroeger doet denken. Bijvoorbeeld: iem and m aakt je zo boos dat je bijna uit je vel springt. Opeens besef je dat diegene je wel heel erg aan 
de vervelende leraar op je basisschool doet denken. In dat geval m oet je ook handelen (in dit geval: de herinnering onderzoeken), m aar 
niet richting degene die je boos m aakt.

Doen w at je lichaam  vraagt
Handelen als je lichaam  spreekt, kom t lang niet altijd goed uit. Het betekent som s dat je activiteiten uit je agenda m oet schrappen of m et 
iem and een gesprek m oet aangaan dat erg spannend is. Of dat je jezelf belooft om  lange wandelingen te m aken, terwijl het werk ook af 
m oet. En toch is dat de bedoeling.
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Waarom je afscheid moet nemen van roze olifanten
(ofwel: waar focus je op?)

Denk niet aan een roze olifant. Een zinnetje dat aantoont dat je níet m oet focussen op w at je níet w ilt. Want w at gebeurt er? Je denkt er 
juist w el aan.

Focus, ik vond het onzin. Voor iem and als ik die het liefst een beetje dwaalt door het leven, graag m ag schrijven en fotograferen en slecht 
kan kiezen, klonk focus als een strak stram ien: een einde aan vrijheid. M ijn geest echter, dwaalde alle kanten op. En dan niet alleen naar 
dingen die ergens toe leidden (al kwam en er best goede ideeën voorbij), m aar vooral ook naar dingen die zouden kunnen gebeuren of die 
niet zo belangrijk waren. 

Laat ik het zo zeggen: ik had een behoorlijke kudde roze olifanten om  voor te zorgen.
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Altijd iets dat aandacht nodig heeft
Die roze olifanten leidden m e af van wat ik wilde – schrijven, fotograferen en natuurlijk werk en gezin. Dus in plaats van vrijheid leverde 
die kudde ook frustratie op. Wat m oest ik m et al die olifanten? Nu ik dit opschrijf, denk ik aan een volkstuintje dat ik zo’n vijftien jaar 
geleden had. Ik dacht toen: ik wil een volkstuin, want dan heb ik een stukje grond m et een huisje waar ik m ijn boek kan schrijven. 

Toen ik dat besloot, was ik even vergeten dat m ijn kinderen m eegingen naar de tuin, want die waren toen pas een en vier jaar oud. En 
daarnaast had ik m et 250 vierkante m eter alleen m aar tijd voor tuinieren. Niet voor schrijven. Ik dacht daar wel m inder aan roze
olifanten, m aar nu zat ik weer m et onkruid en m et koeienm est dat door de grond gespit m oest worden. Uiteindelijk gunde ik het tuintje 
aan een ander.

Lijstjes en schem a’s
Na jaren ploeteren kwam  ik erachter ik toch wat focus gebruiken kon. Dus ik bedacht korteterm ijndoelen en ik m aakte lijstjes en 
schem a’s. Het werkte een beetje, m aar vaak kwam en de olifanten toch weer terug. Er gebeurde eenvoudigweg altijd wel iets dat m ijn 
aandacht afleidde.

Afscheid van de kudde
Wat er echt nodig was om  weg te raken bij de olifanten, was om  m et m ezelf in contact te kom en. Niet bij m ijn gedachten, m aar bij m ijn 
gevoel. Luisteren naar m ijn lichaam , m ijn intuïtie.
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Eenenvijftig procent (of m eer) van w aar je energie aan besteedt, m oet over jezelf gaan. Ik m erkte dat m ijn aandacht en energie vooral 
bij die olifanten was. Of ze wel genoeg te eten hadden, of ze ruzie hadden, of het hek geverfd m oest worden. Ik m oest terug naar m ezelf. 

Ging die eenenvijftig procent over m ijn energie of over de olifanten? 

Door dat steeds even te scannen lukte dat beter. Wat ik dus deed, was m ezelf regelm atig afvragen hoe het m et m e was en waar m ijn
gedachten waren.

Wat is er allem aal?
Wat ook hielp, was deze tip: schrijf alles wat er nu speelt in je hoofd even op losse briefjes.  Als je ze allem aal hebt opgeschreven, leg ze 
naast elkaar en bekijk ze. Wat heeft er nu aandacht nodig? Dat is vrijwel nooit een olifant. Vaak wel iets dat over jezelf, je doel en je 
dierbaren gaat.

Dus bij m ijn gevoel blijven én focussen op de dingen die echt belangrijk zijn , dat helpt m ij om  goed in m ijn vel te zitten. De kudde is 
verdwenen. 

Heel som s zie ik in de verte weleens een kleine, roze olifant. Ik zwaai even naar hem  en dan trom pettert hij. Hij weet dat hij het zelf m oet 
uitzoeken.
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Hoe geef je zin aan je leven?

Het gaat niet om  de zin van het leven - een vraag w aarop w e m isschien nooit een antw oord vinden - m aar om  hoe jij je leven zinvol 
m aakt. Dat is ook het enige w aar je invloed op uit kunt oefenen (op de zin van het leven in geen geval).

Hoe geef je je leven zin? Het antwoord is een echte dooddoener: dat is voor iedereen anders. En toch schuilt er een enorm e rijkdom  in 
deze zin. Want het is aan jou of je m oedig genoeg bent om  je leven zin te geven.

Voel jij je krachtig, aan het roer van je leven, geen slachtoffer van de om standigheden? Dan denk ik dat je je leven over het algem een als 
zinvol ervaart. W eet je het even niet m eer? Heb je het gevoel dat je geleefd wordt? Dan is het tijd om  wat zin toe te voegen.
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Volg je eigen pad
Hoe m aak je je leven zinvol? Is er een algem een script? Ik weet het niet zeker, m aar ik ervaar zelf wel een soort form ule. 

Door je hart te volgen. 

Niet door naar anderen te luisteren of te doen wat anderen willen. Ook niet door gedachten die je hebt over je eigen leven. 

Je doet het door de im pulsen te volgen die van binnenuit kom en. Ook al vind je die raar (ik leer zelf bijvoorbeeld Deens m et een app. 
Geen idee waarom  ik dat wil,  m aar ik vind het geweldig en het geeft m ijn leven m eer kleur. Een kwartiertje per dag m aakt m ijn leven 
zinvoller. Echt.)

M isschien is dit een heel nieuwe kijk op het leven. Als dat zo is, wil ik je vragen om  dit eens te onderzoeken. Als je even de tijd neem t, wat 
zou je dan het liefste willen? Waar voel je enthousiasm e voor? Is dat iets dat zou bijdragen aan een zinvoller leven? 

Ga dat eens doen, of sta jezelf in ieder geval toe hierover te fantaseren. 
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M ijn hele leven word ik al geraakt door de essentie; dat wat er echt is. Ik leg m ijn blik vast in foto’s of ik geef er woorden aan. Ook voor 
professionals of organisaties kijk ik naar wat hen van binnen drijft. Door dat te vertalen in w oorden kunnen zij vanuit hun innerlijke 
kracht en w aarde naar buiten treden m et een boodschap die raakt.

Ik ben een vertaler van de verhalen achter het verhaal. Ik zoek en verw oord de identiteit van organisaties en professionals. Ook leer ik 
ondernem ers en organisaties om  te gaan staan voor deze kracht en naar buiten te treden m et een boodschap die past bij wie ze zijn. 

Heb je vragen over:
• het ontdekken en verwoorden van je kernverhaal (op basis van o.a. je kernwaarden),
• identiteit in woord en beeld en/of
• advies en coaching bij het im plem enteren van dit verhaal in website, social m edia en andere com m unicatie?

Bel m e via 06 55898405 of m ail m e: via lisette@ lisettegeel.nl
Inschrijven voor m ijn nieuwsbrief?  Bekijk deze link.

Hartelijke groet, Lisette
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