
Op 4 manieren jouw
 chaos de baas



Heel veel jaren later, toen ik al lang volwassen was kreeg ik eindelijk te
horen dat dit allemaal een oorzaak had: ADD.
Ik had ondertussen natuurlijk een hoop schaamte opgebouwd voor mijn
vergeetachtigheid, mijn dromerigheid en voor het feit dat ik de capaciteit
leek te hebben om van alles te doen maar het zelden voor elkaar kreeg.
Ik ging mij verdiepen in wat ADD inhoud en vooral hoe ik er mee om kon
gaan. 
Ik leerde mijn eigen waarde weer te zien. Ik leerde hoe ik dat altijd
stuiterende hoofd tot rust kon krijgen. Ik leerde dat ontspanning het begin is
van meer focus krijgen. 
Zo waardevol! Eindelijk durfde ik de maskers af te doen en nu kan ik zonder
twijfel doen waar ik goed in ben. Op mijn manier. In plaats van de manier
van een ander, want dat is vaak tegen mijn stroom in. 
Ik ben al 10 jaar werkzaam als coach en trainer en heb veel mensen mogen
coachen over de jaren heen. De ADD-er coachen is toch mijn absolute
favoriet. Zo tof om mijn ervaring als coach en als ADD-er samen te laten
komen om andere ADD-ers te helpen om ook voluit te kunnen gaan leven
met hun ADD.

Je chaos de baas op 4 manieren

Meike is een dromer, stond er standaard op ieder
rapport dat ik kreeg. Meike kan het wel maar
Meike doet het niet, riep mijn leraar door de klas
me toen ik 9 was. Ik had me denk ik nog nooit zo
radeloos en eenzaam gevoeld als toen. Terwijl ik
zo mijn best deed en het me niet lukte, dacht de
leraar dus dat ik lui was. Wist ik veel dat zo’n
altijd maar razend hoofd niet normaal was, ik
denk dat ik niet eens door had dat mijn hoofd
altijd door raasde. Ik wist niet beter. 

Er zijn zoveel vrouwen met ADD die nooit of heel erg laat een diagnose krijgen. 

Bij de meeste heeft dit als gevolg dat ze nooit echt hun eigen waarde gaan zien
en niet echt lekker uit de verf komen. 

Ze leven struikelend door de chaos, ze overleven in plaats van dat ze leven. 

Nadat ik zelf een uitweg uit deze chaos had gevonden kon ik het niet langer
meer negeren dat hier nog zoveel vrouwen mee rondlopen. Ik besloot mijn
ervaring en expertise als coach te koppelen met alles dat ik geleerd had over
ADD en me puur te gaan richten op deze groep.

Herken je je in de voorbeelden hierboven? Loop jij regelmatig rond als kip
zonder kop? Denkt iedereen dat je dromerig bent maar beleef je zelf vooral
chaos en drukte in je hoofd? Wil je graag een eerste stap zetten richting meer
focus, balans, een helder hoofd en minder stemmingswisselingen? 
Dan is dit e-book voor jou geschreven.



Al die drukte in je hoofd slaat zich op als

spanning in je lijf. Dit veroorzaakt naast nog

meer drukte in je hoofd ook veel lichamelijke

klachten, omdat je je zo verkrampt.

Het is dus heel belangrijk om je hele lijf te leren

ontspannen, en de spanning in je lijf te leren

herkennen.

Een hele fijne manier om dat te doen is door

dagelijks een bodyscan te doen. Terwijl je ligt,

loop je op verschillende lagen, in gedachten, je

hele lichaam langs en zo gaat je lijf zich steeds

meer ontspannen. 

Door dit dagelijks te doen, bijvoorbeeld in

avond als je naar bed gaat en in de ochtend als

je wakker wordt, zal je merken dat je steeds

meer ontspant, en het zal steeds meer effect

hebben op je hele dag. 

Probeer het eens uit voor 1 week.

Doe iedere avond en ochtend een bodyscan.

Schrijf aan het eind van de week op welke

effecten het heeft gehad voor jou.

Speciaal voor jullie heb ik de bodyscan die ik

het fijnst vind ingesproken. Je luistert er naar

via deze link. Heel veel plezier ermee, ik weet

zeker dat het je veel kan brengen.

Rust in je lijf, rust in je hoofd1.

https://chirb.it/yO8pIB?fbclid=IwAR3zwqtfz0GPEoK-nKy249az4MWjvIEnV7dPBDEd-6cRTyJp3HAZsEJFlYY
https://chirb.it/yO8pIB?fbclid=IwAR3zwqtfz0GPEoK-nKy249az4MWjvIEnV7dPBDEd-6cRTyJp3HAZsEJFlYY


2. Teken je hoofd leeg
Nog een manier om dat steeds maar
doordraaiende hoofd stil te krijgen is tekenen.
Het hoeft niet mooi te worden, je hoeft het aan
niemand te laten zien. Zie het als net zoiets als
een dagboek, maar dan visueel. 

Wat heb je nodig? Niet veel; pen en papier kan
genoeg zijn. Maar wat potloden, krijt of stiften
kan ook. Kijk wat je in huis hebt en wat je fijn
vindt. Maak er geen punt van welk materiaal je
gebruikt. Zet je pen (of ander materiaal) op
papier en laat je hand bewegen. Begin
bijvoorbeeld met een cirkel, en kijk wat je
daaraan wilt tekenen, blaadjes of een kronkel,
alles kan, alles mag. Het beste doe je dit zonder
erover na te denken. 

Misschien kleur je het nog in, misschien ook
niet, het doet er niet toe. Kijk eens of het je lukt
om je hand te laten leiden. Ga net zo lang door
tot je voelt dat je klaar bent. Als je hoofd een
stuk leger is of wanneer je geen zin meer hebt.

Klinkt dit allemaal toch wat ingewikkeld om
zonder begeleiding te beginnen. Koop dan een
kleurboek voor volwassenen. Heerlijk
ontspannend!

 



3. Loop je hoofd leeg
De natuur is een geweldige hulp bij het
ontspannen, vaak is alleen al een wandeling
door het bos heel erg ontspannend.

De volgende oefening kan je in de natuur doen
maar ook thuis in je eigen tuin, of in het park
naast de speeltuin waar je kinderen aan het
spelen zijn.

Zelf vind ik het, het fijnst om deze oefening op
blote voeten te doen. Ja inderdaad op blote
voeten in het bos, in het park of op je eigen
grasveldje. Door op blote voeten te lopen maak
je direct contact met de aarde en dat helpt je
om nog meer te ontspannen. 

Je gaat heel voorzichtig lopen, alsof je met
iedere stap die je zet, de aarde zoent. Dan ga je
steeds langzamer lopen en wanneer je op je
langzaamst loopt, ga je nog eens langzamer.
 
Zet eerst je hak neer en rol dan je voet via de
buitenkant van de voet af tot je voet stevig
staat, nu til je de ander voet op en zet hem weer
op dezelfde manier neer. Blijf dit minimaal 5
minuten doen, er is geen maximale tijd. Doe dit
zo lang als het fijn voelt.



4. Maak tijd voor ontspanning
Natuurlijk voelt het alsof je hier echt geen tijd voor
hebt. Wist je dat het gevoel dat je geen tijd hebt
een teken is dat je tijd moet maken voor
ontspanning?

Het is een noodzakelijkheid voor ons ADD-ers om
dagelijks momenten van ontspanning in te
bouwen.

Weet je nog die zuurstof die je in het vliegtuig eerst
bij jezelf moet toepassen en dan pas bij je kind. Zo
is het ook met ontspanning. Dit is het fundament
van alles dat jij wilt doen in je leven. 

Of het nu is dat je in je werk eens echt uit de verf
wilt komen of je een fijne moeder wilt zijn voor je
kinderen, je zal eerst voor ontspanning moeten
zorgen. Anders blijf je alles half doen. 

Dus pak je agenda en kijk wat voor jou mogelijk is.
Overleg met je gezin of je omgeving. Geef aan wat
je wilt doen en wat het voor jou, én voor hen zal
opbrengen. Het zal je even moeite kosten maar ik
verzeker je, ze zullen er aan wennen, en jij komt
wel over dat schuld gevoel heen. En zodra het
resultaat merkbaar wordt willen jullie helemaal
niet meer anders.

Heel veel succes! En ik hoor graag hoe het gaat!



 

Ik hoop dat mijn tips je gaan helpen.
Heb je toch nog vragen?

Zijn er dingen niet duidelijk?
Vind je het fijn als ik een keer even met

je meedenk?
Of wil je graag kennis maken met mij

en/of mijn methodes?
Stuur een email naar
Meike@ViaNature.nl 

 
Dan maak ik tijd voor je vrij voor een

gratis sessie.
 

http://vianature.nl/

