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Voorwoord 

Dit boekje is bedoeld als inspiratiebron voor meer balans in jouw leven. 

Het zorgt voor meer bewustwording en je maakt kennis met verschillende 

ontspanningstechnieken waardoor je kunt ervaren wat bij jou werkt. 

Daarvoor gebruiken we verschillende technieken. Omdat daarbij mindset 

heel belangrijk is, wordt ook veel aandacht besteed aan bewustwording.  

Daarvoor gebruiken we de belangrijkste wijsheden van filosofen uit alle 

tijden en uit alle windstreken, zodat in dit boekje het beste uit het Oosten 

wordt gecombineerd met het beste uit het Westen. 

Maar nog belangrijker dan de wijsheden tot je nemen, is actie 

ondernemen, het echte DOEN. “Weten is niet genoeg, we moeten het 

toepassen. Willen is niet genoeg, we moeten het doen”, zei Goethe al 

(Duits schrijver, 1749-1832).  Daarom staan er bij elk van de zes gouden 

leefregels vijf tips die jij zelf kunt toepassen. Daardoor kun je het boek 

gebruiken als een 6 weeks stappenplan. In het bijbehorende werkboek 

staan per hoofdstuk een of enkele van de tips uitgewerkt met handige 

hulpmiddelen zoals invulschema’s, checklisten etc. 

Elke week lees je 1 hoofdstuk en pas je in ieder geval de voor jou 

belangrijkste tips toe in jouw leven. Neem iedere avond 10 minuten de 

tijd om je ervaringen op te schrijven. Zodat je later hierop terug kunt 

vallen en jouw nieuwe inzichten niet verloren gaan. 

Zo creëer je vanaf dag 1 al meer balans in je dagelijks leven en blijft de 

boodschap beter hangen.  

Veel leesplezier 

Ellen en Rob    

         

www.inbalanstrainingen.com                    



 
Week 1 Balans  

Balans is geen vaste staat van zijn, maar rust en ruimte vinden te midden 

van verandering. 

In het leven draait het om balans. Deze balans is geen statisch geheel. Het 

leven is immers dynamisch en er is continu verandering waartoe je je hebt 

te verhouden. Zorgen voor een goede energiebalans is essentieel. Balans 

tussen zaken die energie geven en die energie kosten. Vanuit balans heb je 

de beschikking over je energie die je kan geven aan je passie, je ambities 

en je dromen. Disbalans daarentegen kost je energie. Het gaat er dus om 

in balans te komen, of terug te komen en in balans te blijven. Maar hoe 

doe je dat? Want er is zoveel dat onze balans kan verstoren.  

Balans kunnen we onderverdelen in 4 dimensies: 

1. de fysieke dimensie,  

2. de mentale dimensie,  

3. de sociaal-emotionele dimensie, 

4. de zingevende dimensie.  

Onder de fysieke dimensie vallen beweging, rust, ontspanning en de juiste 

voeding. Want in een gezond lichaam is het fijner toeven.  

De mentale dimensie ziet toe op het ontwikkelen van de geest: op moreel 

vlak maar ook op het gebied van kennis en kunde. 

De sociaal-emotionele dimensie omvat het ontwikkelen van relaties met 

anderen: begrijpen en begrepen worden, bij een groep je verbonden 

voelen, maar ook jezelf kunnen zijn.  

De zingevende dimensie behandelt vragen als: wat wil ik met mijn leven, 

wat brengt mij levensgeluk?  

Het gaat om balans en samenhang tussen deze vier dimensies. Want alles 

staat in verbinding met elkaar. En in het streven naar balans kijk je niet 

alleen naar jezelf, maar ook naar jouw omgeving en hoe je daarop 

reageert. Het doel is om je evenwichtiger te maken, zodat je de balans die 

je hebt gevonden, ook in evenwicht kan houden. Want balans is geen 

toestand, maar is aan voortdurende verandering onderhevig. 

 



 
Er zijn een aantal manieren om meer balans in je leven te vinden.  

Een daarvan is ontspanning. Rusten – écht rusten – is iets waar veel 

mensen niet aan toe komen. We laten ons meeslepen door entertainment, 

door (sociale) media, door de prikkels van onze smartphones. 

Balans vinden lijkt een hele uitdaging in een wereld vol afleiding. Maar 

het is belangrijker dan ooit om hier beter in te worden. Door beter te 

worden in ontspannen kun je meer hebben. De wereld voelt minder 

overweldigend en de tijd lijkt langzamer te verstrijken. Op een lege 

batterij kun je niet werken – je moet je batterij regelmatig opladen om 

problemen te voorkomen. Er zijn een aantal manieren om daar 

structureel aan te werken. 

Dat begint met je planning. Prop je hele week niet vol en blokkeer tijd in 

je vaste schema. En in die geblokte tijd ga je op zoek naar iets wat voor 

jou echt voedende ontspanning is. Dat kan een wandeling in de natuur 

zijn, sporten, luisteren naar muziek, een boek lezen – dingen die je echt 

helpen opladen. En heb je ook wel eens aan meditatie of yoga gedacht? 

Meditatie draait om (mentale) stilte. Je laat je geest volledig tot rust 

komen en probeert uiteindelijk tot een andere staat van bewustzijn te 

komen door je volledig op het hier en nu te focussen. Het is op allerlei 

manieren te beoefenen, er is geen één manier die de enige juiste is. 

Een andere manier om meer balans in je leven te vinden is het beoefenen 

van yoga. Als je yoga goed naleeft omvat het alle dimensies van balans. 

Het woord Yoga betekent verbinding. Het gaat om de verbinding tussen 

jouw hart, lichaam, geest en jouw omgeving. Doordat je tijdens de 

yogabeoefening de tijd neemt in de houdingen, word je je heel bewust 

van wat er gebeurt in je lichaam. Daarbij gaat het ook niet om competitie 

of prestatie. Hoe meer je je bewust wordt van je lichaam, hoe groter het 

zelfbewustzijn wordt. Hierdoor leer je signalen van je lichaam steeds 

beter en eerder herkennen. 

Voor een goede ontspanning is mindfulness onontbeerlijk. Mindfulness 

gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness 

leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je 

afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter 

concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. 



 
Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. 

Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met 

gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate 

van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken. 

4 Tips bij Balans 

1. Neem deze week een paar minuten per dag helemaal voor jezelf. 

In plaats van meteen te beginnen met je gehaaste ochtendroutine, ga je 

eerst even zitten op een fijne plek in je huis en sluit je ogen. Door je dag 

te beginnen met een korte meditatie, begin je je dag met meer rust en 

intentie. Het voelt niet langer alsof de buitenwereld bepaalt hoe jouw 

dag gaat verlopen. Jij bepaalt dat je je dag ongehaast begint. Een handig 

hulpmiddel hiervoor is de gratis VGZ Mindfulness Coach app. Hier kun je 

oefeningen en meditaties vinden die variëren in soorten en tijdsduur. 

2. Het is belangrijk dat je stresssignalen bij jezelf herkent. Op het 

moment dat je je hiervan bewust bent, kun je er op de juiste manier op 

reageren zodat de stress niet erger wordt. Hou hiervoor komende week 

in ieder geval 1 dag het stressdagboek bij (zie werkboek). 

3. Energiegevers en energievreters. Ga eens voor jezelf na: wat geeft 

jou energie en wat kost jou energie. Doe dit voor een gemiddelde 

werkdag en benoem in detail welke activiteiten je doet op zo’n dag. 

Maak ook een planning voor de komende week waarin je jouw 

energiegevers inplant op de voor jou beste momenten (zie werkboek).  

En bedenk hoe je wilt omgaan met de energievreters. Hoe kun je ervoor 

zorgen dat ze geen energie meer wegnemen?  

4. Plan deze week voor jezelf een moment in waarin je de rustige 

oefeningen gaat doen (zie video). De oefeningen zijn rustig en voor 

iedereen geschikt en uitvoerbaar, omdat je het op je eigen niveau kunt 

doen. Zorg dat de ruimte geschikt is, dat je niet gestoord kunt worden en 

dat je je volledig kunt focussen op jezelf.  

  



 
 

 


