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Begin je je dag ook wel eens met een 'gadverdamme' 

gevoel?  
Je wordt wakker en hebt echt geen zin. Sommige mensen hebben 

gewoon een ochtendhumeur, maar soms zijn dingen in je leven heel 

vervelend voor je. Het lukt allemaal niet meer zo en je voelt je slecht. 

Het is soms nauwelijks te verklaren waarom dingen je niet lukken. Op 

onverwachte momenten sla je van binnen op tilt en doe je heel 

andere dingen, neem je heel andere beslissingen dan die goed voor 

je zijn. Is dit heel erg? Nee hoor. Van je fouten moet je immers leren en 

daarna kan je weer verder. Maar soms kan het knap lastig zijn. 

 

Wil je het eigenlijk anders, maar lukt het je alleen niet zo 

goed? 

Dat is logisch want je kunt jezelf niet vanaf de buitenkant zien. Je hebt 

je binnenwereld en de buitenwereld. Soms lijken die helemaal niet op 

elkaar en dat heb je niet altijd 123 in de gaten. Dat zie je zelf niet. 

Zou het niet handig zijn om eens iemand over je schouder mee te 

laten kijken?  

En zou het dan niet fijn zijn als dat zonder veroordelingen zou 

gebeuren? Dat het uitgangspunt is dat je eigenlijk al helemaal goed 

bent zoals je bent en dat je je mag en kan ontwikkelen in je eigen 

tempo en op je eigen manier? 

 

En als ik je daar nu eens mee help? 

Stap 1 is gezet. Je hebt contact opgenomen omdat je mijn tips graag 

leest. Ik heb deze geschreven nadat ik vele jaren ervaring heb 

opgedaan in mijn praktijk als paardencoach en therapeut met 

paarden. De onderwerpen die het meest aan bod zijn gekomen vat ik 

graag samen in deze tips. In willekeurige volgorde.  
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1. Naar buiten 

Ga zo vaak als je kan naar buiten. Ga wandelen in de pauze, neem 

een hond of laat de hond van de buren uit. Ga op de fiets naar je 

werk als dat lukt. Als je gaat sporten, kies dan iets uit dat je buiten kunt 

doen. Buiten is veel zuurstof, ruimte en vrijheid. Daar houdt je brein 

heel erg van. Ultiem is een flinke wandeling in de natuur. Als vanzelf zet 

je alles op een rijtje, kom je tot rust en ervaar je bij vlagen wie je ook 

weer bent en wat je ook weer kwam doen op aarde. Met een beetje 

geluk krijg je je goede humeur terug en ervaar je minder zorgen dan 

voordat je ging wandelen. Terwijl er niets is veranderd, behalve je 

perspectief!  

Mensen die 2,5 uur per dag buiten licht bewegen, mankeren eigenlijk 

nooit iets. 

 

2. Voel 
Ontwikkel je vermogen tot voelen. Hoe voelt iets eigenlijk? Wij zijn 

inmiddels zo gewend om 'in ons hoofd' te leven, dat het gevoel soms 

wel uitgeschakeld lijkt te zijn. Adem eens goed in en uit en let eens op 

sensaties in je lijf. Als er net iets naars is gebeurd waardoor je 

emotioneel bent geworden. Wat is daar dan uit op te maken? Waar 

voel je dit in je lijf? Wat heeft dat jou te zeggen? En heb je juist op die 

plek niet al vaker fysieke klachten? Wat doe je dan eigenlijk? Het is 

van groot belang om daar grip op te krijgen. Stap er nu eens niet 

overheen maar zoom er op in en gebruik de informatie! Zijn je emoties 

zuiver? Of bluf je over dingen heen om niet echt te hoeven voelen? 

Bijvoorbeeld word je heel boos terwijl je in wezen heel verdrietig bent? 

Is er oude pijn geraakt? Waarom wil je dit niet voelen? En wat gebeurt 

er als je dit toch doet? Check dit voor jezelf! Wees niet bang voor het 

ergste. Het gaat altijd weer over. 
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3. Verantwoordelijkheid 

Vraag je je wel eens af wie er verantwoordelijk is voor de situatie waar 

je in zit? Nou en? Wie is dat? Eigenlijk ben jij de enige die 

verantwoordelijk is voor jezelf. Neem je jezelf voldoende serieus? Zorg 

je goed voor jezelf? En in welke opzichten? Welke niet? Welke lagen 

sla je over? Waarom? Dit zijn goede dingen om eens naar te kijken. 

Bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Wees niet streng, maar wel 

realistisch. Waar wil je iets aan doen maar laat je zitten? Hoe lang al? 

Waarom eigenlijk? 

 

4. Teken  
Bedenk eens wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En wie? Hoe ziet 

dat ideaalplaatje er uit? Je kunt eens een tekening maken. Zomaar als 

je even een avond vrij bent. In plaats van televisie kijken. Je hoeft hier 

niet voor te kunnen tekenen en alles wat je tekent is goed. Laat de 

kleurpotloden of de stiften het werk maar doen. Geniet van het 

fantaseren. Laat alle taboes even weg. Durf te dromen en op 

avontuur te gaan in je fantasie. Zie het als ontdekkingsreis. Ben weer 

even kind. Als alles is getekend, bewaar dan die tekening. Hang hem 

op en herinner je per keer dat je ernaar kijkt wat je ook weer het liefste 

wil. Zo kun je je ideale wereld zelf een beetje maken. Je kunt er 

naartoe leven als het ware. 

 

 

 

 

 

5. Verborgen verleden 
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Hoe is het me jouw herstellend vermogen? Met je vermogen om te 

incasseren? Ben je snel van slag? Of ben je onbewogen? Is dat 

gewenning? Karakter? Welke factoren zijn daarop van invloed? Weet 

je dat? Hoe was dat in jouw gezin van herkomst? In jouw 

voorouderlijke geschiedenis? Soms zijn angsten of onvermogens niet 

helemaal van jou maar hebben die een andere, familiale herkomst. 

Heb je daar wel eens naar gekeken? Wat weet je eigenlijk van je 

familiegeschiedenis? Het is de moeite waard om dat eens uit te 

pluizen. Je kunt ook eens dingen navragen. Hoe was het eigenlijk 

vroeger. Onthul je eigen verborgen verleden. Een boekje daarvan 

maken is erg leuk. Ook weer om door te geven als je kinderen hebt. 

Het verheldert enorm waarom jij reageert op dingen zoals je dat doet. 

 

6. Leuke dingen doen 

Wat vind je leuk en doe je daar wel genoeg van? Dit heeft natuurlijk 

met zelfzorg te maken en met wat je nodig hebt om gelukkig te zijn, 

maar geloof me. Veel mensen denken geen tijd meer te hebben voor 

hun oude hobbies, maar ze zijn zó belangrijk. Gun jezelf een 

postzegelverzameling! (of wat dan ook) 

 

7. Vertrouwen 

Vertrouw erop dat àls alles klopt, alles ook klopt. Je bent dan gezond, 

je relaties kloppen, je baan past je, je verlangens komen uit, als je een 

bedrijf hebt dan kom dat tot bloei. Je voelt je super gelukkig. Heus het 

bestaat. Maar het is niet constant. Zo is het leven niet. Het is goed naar 

deze situatie te streven. Zo veel mogelijk en zo lang mogelijk.  Maar 

jezelf een levenskunstenaar.  

 

8. Perspectief en lot 
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Als er problemen zijn,  probeer dan steeds vanuit andere 

perspectieven naar de situatie te kijken. Zo verrijk je je beeld van het 

geheel en wordt het een stuk overzichtelijker en beter te doen om je 

lot te dragen.  

Ja. Het lot is er. En het noodlot ook. Dat kan toeslaan en dan is niet 

anders. Belangrijk is hoe je besluit hier mee om te gaan. Vraag je dan 

het volgende af: 

– Doet mijn innerlijk kompas het?  

– Wat weet ik allemaal om hiermee te kunnen dealen?  

– Kan ik wel bij mijn weten en wijsheid komen?  

– Is dat overschaduwd? Waardoor dan?  

– Vertrouw ik op mijn eigen innerlijke kracht?  

– Hou ik genoeg van mezelf om de juiste beslissingen te nemen? 

 

9. Compassie 

Hoe verhoud jij de tot de anderen? Kun je voldoende compassie 

opbrengen? Kan je de ander tegemoet treden? Contact maken? 

Vragen stellen? Open staan? Oefen dit. Wees onbevreest. Je spiegelt 

jezelf in de ander en leert zo over jezelf. Niet altijd even leuk maar je 

kan er wel weer mee verder. 

 

10. Tot slot een gouden tip 

         Maak gebruik van een goede coach of therapeut als je hulp                                  

nodig hebt. Er zijn er velen. Oriënteer je goed. Kijk met wie je graag 

bent. Bij wie je je veilig voelt en welke manier van werken goed bij je 

past. Hou met oriënteren niet direct op bij de GGZ. Er is zoveel meer! 
 

 

Wil je aan jouw skills gaan werken om je eigen mentale 

gezondheid te verbeteren? 



 

10 Tips voor een Mentaal Gezond Leven 

             Met een verrassend goed resultaat  

 

 

 

 

Paardencoach aan Zee 
 PaardenKracht voor Mensen  

Ben je er aan toe om aan de slag te gaan met de thema's die jouw 

levensgeluk zo overschaduwen? Ben je klaar met ploeteren en steeds 

energie te lekken op alle zaken die je in het dagelijks leven klaar hebt 

te spelen? Wil je weerbaarder worden? Vrolijker wakker worden? Stop 

met jezelf plagen en schakel professionele hulp in. 

 

Ik werk als ervaren coach en psychosociaal therapeut in mijn eigen 

praktijk. Er zijn drie paarden die bijdragen aan jouw sessies. Wij werken 

buiten met de dieren volgens bewezen systemische principes. De 

werklocatie is Stal Paradiso in Noordwijk. Een prachtige locatie aan de 

rand van strand en duinen. Dus ècht in de natuur. 

 

Wil je een keer persoonlijk contact met mij? We kunnen Zoomen,  

Skypen of gewoon even bellen. Ik bied je een vrijblijvend gratis 

gesprek aan van 20 minuten. Via beeldbellen kan ik je de locatie laten 

zien en kunnen we kijken of het klikt. Ik zal je zeker al wat tips kunnen 

geven. Zodat je verder kunt. 

 

Welke keuze je ook maakt, kom in actie. Met de tips uit dit e-book of 

door gewoon om hulp te vragen. Investeer in jezelf. Want ik gun het 

jou van harte dat je lang en gelukkig zal leven. 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes,  
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Mirjam Rutten 

Stal Paradiso  

Duinweg 38A 

2204 AV  NOORDWIJK 

 

Tel. +31 6 12426108 

mirjam@paardencoachaanzee.nl 

paardencoachaanzee.nl 

 

Wil je op de hoogte blijven? Je kunt me volgen via facebook, linkedin 

of instagram 

 

 

mailto:mirjam@paardencoachaanzee.nl
https://www.facebook.com/paardencoachaanzee/
https://www.linkedin.com/in/stalparadiso/
https://www.instagram.com/paardencoachaanzee/

