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Als mogen moeten begint te worden 
 
 
 
Soms bereik je een punt in je leven dat de dingen die je vroeger plezier en energie gaven nu 
ineens energie lijken te kosten. Het begint te lijken alsof alles moet, en je lijkt steeds 
minder te kunnen genieten. Je voelt je vaker moe en stelt vervelende werkzaamheden uit. 
 
 
 
Wij leven in een prestatie gedreven maatschappij, waardoor het heel normaal is dat je 
steeds meer van jezelf verlangt. Een nieuwe baan, een groter huis, noem maar op. We zijn 
niet snel tevreden, willen graag goed zijn in ons werk, een goede partner zijn, een goede 
vader of moeder… 
 
 
Hoe werkt het? 
Vreemd genoeg zijn het vaak niet de anderen die het ons lastig maken. Daar zijn wij zelf 
veel beter in. Als volwassenen stellen wij hoge eisen aan onszelf en voelen wij ons voor 
veel zaken verantwoordelijk.  
 
Juist in deze tijd lijkt het essentieel om te bepalen: 

 
a. Wat is voor jou belangrijk in je leven? 

b. Waar ben jij goed in, wat doe je graag en geeft je energie? 

c. Waar geloof jij in en wat je waard is om voor te knokken? 
 

 

Tien praktische tips 
   als hulpmiddel in deze hectische, soms wat chaotische tijden  
 

1. Wees selectief welke informatie je tot je neemt via radio, TV, kranten en 
tijdschriften. Alles wat je leest, ziet of hoort moet ook weer 'verteerd' worden, en 
veel ervan moet je toch al met een korreltje zout nemen! 

2. Maak zo min mogelijk schulden en koop alleen wat je je direct kunt veroorloven. 
Financiële en andere zorgen kosten veel energie en beperken je vrijheid van denken 
en bewegen.  

3. Ga veel om met mensen die net zo denken en voelen als jij, maar die je niet naar de 
mond praten. Lees interessante boeken en vorm je eigen perceptie van hoe de 
wereld in elkaar zit en wat er gebeurt. 
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4. Zorg goed voor jezelf en de mensen waar je van houdt. Gezond eten, regelmatig 
bewegen en een gezonde dosis (zelf)humor houden je sterk en fit. 

5. Genereer zoveel als je kunt in gebieden die jou inspireren. Als je 'vol bent van leven' 
is er geen plek in je voor negatieve gedachten. Het is goed voor je immuunsysteem 
en het bevordert je welzijn. 

6. Begin iedere dag met 15 minuten voor jezelf. Gebruik die tijd om te bedenken wat jij 
die dag wilt doen, zijn en bereiken - op basis van wat jij belangrijk en waardevol 
vindt in het leven. Het helpt je te focussen en jezelf te blijven gedurende de rest van 
de dag. 

7. Streef naar eenvoud. De dingen zijn zoals ze zijn. Het is tegenwoordig mode om 
eenvoudige dingen ingewikkeld te maken. Ga er gerust vanuit dat de waarheid altijd 
simpel is. Wantrouw complexe situaties. 

8. Onthoud dat er altijd mensen zijn die er slechter aan toe zijn dan jij en probeer 
anderen te helpen waar en wanneer je kunt. Het verrijkt je leven en versterkt je 
gevoel van eigenwaarde. 

9. Kom erachter wat je niet wilt. Niet in jouw leven, maar ook niet in de wereld dichtbij 
en verder. Probeer daar je leven naar te leiden. 

10. Jij alleen bent verantwoordelijk voor wat er gebeurt in jouw leven! Laat anderen je 
niet vertellen wat je moet doen, en geef een ander nooit de schuld van wat jou 
overkomt. 

 

 

Succes! 

 

  



 
 

© Star Vitaliy 2017   3 van 4 

 
 
 
Een overzicht van de twee systemen tegen elkaar uitgezet: 
 

Elektrisch Magnetisch 
Doen, prestatiegericht Zijn, gericht op balans en welzijn 

Snel, intens, actief, mobiel Rustig, gecontroleerd, gestaag 
Nieuwe ideeën en projecten Doorlopende projecten 

Plotseling, improviseren Gepland, routinematig afhandelen 
Opstarten van nieuwe dingen Afmaken, afstrepen op lijstjes 

Korte termijn Lange termijn 
Moeten Willen 

Scherp zijn Ontspannen 
Volledige concentratie Je rustig overgeven aan 

Disco muziek en dansen Stijl muziek en dansen 
Druk, druk, druk Eigen tempo 

Grenzen verleggen Evalueren 
Multi-tasking Focus op één ding 

Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer 
doorgaan Kalm, gecontroleerd, first-time-right 

 
 
Als je alleen maar luistert naar je elektrische ‘stemmetje’ kunnen jij en je lichaam 
onvoldoende herstellen en gebruik je jezelf op. Op zeker moment eist het magnetische 
leven dan alle aandacht op, waardoor je op het verkeerde moment kunt ‘instorten’ of zelfs 
langdurig uit de roulatie kunt raken.  
 
 
 
Wat is de juiste balans? 
Het lastige is dat dat individueel bepaald is. Sommige mensen zijn van nature meer 
magnetisch, anderen meer elektrisch. Toch kunnen we rustig stellen dat tegenwoordig de 
balans wel erg doorslaat naar het elektrische. Een verhouding Elektrisch/Magnetisch van 
90/10 is eerder regel dan uitzondering. 
 
Ideaal zou misschien een verhouding 50/50 zijn, maar in deze tijd mogen we al heel blij 
zijn als we een verhouding 2/3 : 1/3 kunnen bereiken. 
 
Wat in ieder geval helpt is voor jezelf eens na te denken hoe jouw balans nu is en hoe je die 
eigenlijk zou willen hebben. Met behulp van de bovenstaande tabel en onderstaande tips 
zou je een paar punten kunnen uitkiezen waar je de komende tijd wat meer op gaat letten. 
Zodra dat goed lukt kun je weer een paar andere aandachtspunten uitkiezen. 
 
In ieder geval zul je merken dat wanneer je de balans beter in de gaten houdt, je het langer 
volhoudt en je resultaten goed en consistent zullen zijn. 
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Zeven praktische tips 
  als hulpmiddel in deze hectische, soms wat chaotische tijden  
 

1. Plan regelmatig rustmomenten in, dingen waar jij weer van bijkomt. 

2. Ga op tijd weg naar afspraken, zodat je kunt genieten van de reis erheen.  

3. Zorg dat je ook af en toe eens helemaal niet te bereiken bent voor anderen en geniet 
(samen met je partner) van een rustig moment. 

4. Zorg dat je voldoende slaapt en herstelmomenten krijgt. 

5. Hou een actielijst bij en zorg dat je dingen afmaakt of ze van je lijstje afhaalt. 

6. Wees voorzichtig met ideeën of initiatieven, neem je niet meer voor dan je 
redelijkerwijs ook kunt afmaken. 

7. Zeg eens wat vaker nee. Als je altijd klaar staat voor anderen kom je op een dag 
jezelf tegen. 

 
 
 

Succes! 
 
 


