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Kom je niet tot rust? 
 

Je bent ondernemer en je hebt grootste plannen en 

daar werk je hard aan. Maar je voelt je ook onzeker en 

zeer kritisch naar jezelf waar je nachten van wakker 

ligt.  

 

Piekeren is je enorm zorgen maken over iets waarin je 

jezelf uitlacht, jezelf veroordeelt en uitscheldt. Op een 

dwangmatige negatieve manier saboteer jezelf 

waardoor er niet dat resultaat uit je bedrijf haalt wat je 

wilt. Je vecht tegen onzekerheid en onrust.  

 

Kritische stem 

 

De voortdurend kritische stem die je hoort bij alles wat 

je doet is vermoeiend en beklemmend. Je ligt er 

nachten van wakker en je ervaart geen greintje rust 

meer.  

 

Je maakt je zorgen over je bedrijf en je voelt je 

gefrustreerd. Het is moeilijk om klanten te vinden. Je 

werkt hard en je maakt lange dagen. Je voelt je 

onzeker over jezelf en je twijfelt of je wel goed genoeg 

bent. Het lukt je niet om te genieten en te ontspannen.  
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Verlangen naar rust 

 

Je voelt je moe en je bent bang dat je in een burnout 

terecht komt als je zo doorgaat. Je verlangt er naar dat 

je bedrijf gaat lopen en dat je zelfvertrouwen en 

zekerheid ervaart.  

 

Om jou als ondernemer daarbij te helpen heb ik dit e-

boek geschreven, waarin ik mijn ervaringen en 

inzichten met je deel.  

 

Mijn ervaring 

 

Ik had geen greintje zelfvertrouwen en ik voelde me 

onzeker en onrustig. Ik vond mezelf niet goed genoeg 

en twijfelde aan alles. Ik werkte keihard en ik nam 

zelden rust of vakantie.  

 

De afgelopen twintig jaar heb ik mezelf onderzocht met 

behulp van het boeddhisme, de Dao, Aikido en 

psychologie en businesscoaching. Ik stak al mijn tijd en 

geld in trainingen, retraites en opleidingen in binnen- 

en buitenland.  

 

Ik zocht een universeel antwoord om mijn essentie te 

vinden en te leven. Dat is gelukt!  
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Het is nu mijn missie om jou als ondernemer te helpen 

om vanuit kalmte je business op te bouwen. Ik leer je 

dat rust en kalmte de sleutels zijn naar een succesvolle 

business en ik leer je hoe.  

 

Tips en Implementatie 

 

In dit e-boek Kalmeer je Geest deel ik mijn inzichten en 

ervaringen met je. Elke tip sluit ik af met een 

implementatie.  

Lees de tips rustig door en werk de implementatie voor 

jezelf uit.  

 

Ik deel nieuwe inzichten met je. In dit e-boek bied ik je 

een basis om je geest te kalmeren en je rust te vinden 

en geef ik je handvatten hoe dit te implementeren in je 

bedrijf. Ik leer je waarom je vastloopt, hoe je hier uit 

kan en wat je nodig hebt om tot rust te komen en een 

succesvol bedrijf op te bouwen.  

 

Zeven Kalmte Business Tips 

 

In onderstaande tips deel ik zeven tips met je: 

 

1. Ademhaling 

2. Piekeren 

3. Vechten 
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4. Meditatie 

5. Stilte 

6. De Ander 

7. Vertrouwen 

 

Dit e-boek is een prachtige start om te groeien als 

ondernemer op een manier die je niet kent maar die je 

ongelooflijk veel oplevert.  

 

Gratis Kalmte Sessie 

 

Tenslotte nodig ik je uit voor mijn gratis Kalmte Sessie  

In deze sessie help ik je een eerste stap te zetten hoe 

je rust implementeert in je bedrijf. Achterin vind je 

daar meer informatie over.  

 

Ik wens je inzicht, wijsheid, liefde en kalmte toe. 

 

Heb je vragen?  

 

Stuur dan direct een mail naar kit@kieswiejebent.nl 

 

Hartelijke groet, 

Kit 

 
Businesscoach 
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Tip 1. Ademhaling 
 
Als jij je angstig of onrustig voelt omdat je weinig 

klanten hebt of geldzorgen hebt is je ademhaling hoog 

en gejaagd. In dit eerste hoofdstuk leg ik uit hoe je met 

je ademhaling je denken kunt beïnvloeden en 

andersom. Het is mogelijk je geest te kalmeren door 

middel van je ademhaling.  

 

Hoog ademen 

 

Je bent moe en gefrustreerd over het uitblijven van 

resultaat in je business of dat je niet weet wat je moet 

doen. Je voelt je gespannen en onrustig. Je piekert veel 

over de toekomst, over geld en je vergelijkt jezelf met 

anderen die beter zijn dan jij.   

 

Het maakt dat je onbewust hoog ademt en niet naar je 

buik. Hiermee zet je spanning vast in je lijf waardoor je 

minder zuurstof opneemt en je weinig energie hebt en 

je snel moe voelt.  
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Ben jij je bewust van je ademhaling? 

 

Ben jij je wel bewust van je ademhaling? Je haalt 

duizenden malen per dag adem zonder dat je het weet. 

Een volledig onbewuste handeling die jou in leven 

houdt. 

 

“Hét ademt, niet jij,” hoor ik mijn zenmeester zeggen. 

“Adem geruisloos.”  

 

Zijn opmerking verwart me. Ik ben het toch die ademt? 

Het zijn míjn longen in míjn lichaam. En mijn 

ademhaling maakt ook helemaal geen lawaai. 

 

Gecontroleerd ademhalen 

 

In de meditatieruimte kun je een speld horen vallen. Ik 

focus me op mijn ademhaling en ik krijg het benauwd. 

Ik probeer het in stilte te doen, maar ik adem 

onregelmatig en ik neem grote happen lucht in die ik 

gecontroleerd probeer uit te blazen. Ik maak hierbij 

geluid. Ik dwing mezelf te ontspannen, wat natuurlijk 

niet lukt. 
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Naar je buik ademen 

 

“Adem naar je buik.” Naar je buik ademen vergt 

ontspanning. Laat toe dat je middenrif naar beneden 

gedrukt wordt. Adem door tot in de diepste bronchiën 

van je longen. Dan zetten je longen helemaal uit, drukt 

je middenrif je organen naar beneden en je buik zet 

een beetje uit. 

 

Je neemt veel zuurstof op, die zich door de ontspanning 

gemakkelijk door je lichaam verspreidt. Je hersenen 

krijgen veel zuurstof waardoor je helder kunt denken 

en je hart pompt eenvoudig alle zuurstof naar je 

kleinste cellen in je lichaam. Het voelt gezond en 

krachtig. 

 

Ademen in het hier en nu 

 

Hoe helpt ‘naar je buik ademen’ tegen onrust? Dat 

komt omdat je alleen maar kunt ademen in het hier en 

nu. Je kunt een ademteug van gisteren niet herhalen of 

voor morgen vast wat inademen en bewaren. Maar in je 

hoofd doe je dit voortdurend. Je herhaalt gedoe van 

gisteren en je bereidt je voor op morgen. In gedachten 

zet je de situatie vast. Je ligt er van wakker. 
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Geen controle 

 

Je bewust worden van je ademhaling laat zien dat je 

geen controle hebt over je leven. Er gaat lucht door je 

heen die je niet kunt vastpakken. Heb je in het 

zwembad wel eens geprobeerd om zo lang mogelijk 

onder water te blijven? Of je wilt of niet, je moet weer 

omhoog komen om al proestend en half stikkend toch 

weer adem te halen. 

 

Je kunt het niet vastpakken 

 

Net zoals je je ademhaling niet kunt vastpakken, kun je 

je gedachten ook niet vastpakken. Dat is precies wat je 

in meditatie ervaart. Je hebt misschien de illusie dat je 

gedachten kunt vastpakken. Dat je een situatie van 

gisteren kunt herhalen en op morgen kunt plakken. 

 

Maar de gedachte die je zogenaamd vastpakt kun je 

alleen maar vastpakken in het heden.  

Het kost veel energie om iets ouds in het hier en nu 

voortdurend geforceerd te herhalen. Je ligt er nachten 

wakker van en je kunt er zelfs letterlijk ziek van 

worden. 
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Hét denkt niet jij 

 

Mijn leraar zegt: “Het ademt, niet jij.” Hij had ook 

kunnen zeggen: “Het denkt, niet jij.” Want het is een 

gegeven feit dat je denkt. Je denkt de hele dag door. 

Het grootse deel van wat je denkt is onbewust. “Het 

denkt niet jij” betekent dat je toestaat dat je gedachten 

door je heen gaan. Net als je ademhaling. 

 

Niet zo serieus nemen 

 

Dat betekent dus dat je gedachten niet zo serieus moet 

nemen. Veel gedachten zijn klinkklare onzin van het 

ego. Dat vertelt je de hele dag onzin dat je niet goed 

genoeg bent of je niet zichtbaar durft te maken uit 

angst wat anderen van je vinden.  

 

Ademen is net als denken 

 

Als je rustig in de bus zit, check je niet of je goed of 

fout ademt, je vergelijkt je ademhaling al helemaal niet 

met anderen en de adem die je al hebt uitgeblazen 

probeer je niet tienmaal opnieuw in te ademen. 

 

Stop dus ook om dit te doen met je gedachten. Laat je 

je gedachten zijn voor wat ze zijn. Je doet er niets mee. 

Je merkt ze op en je laat ze gaan. 
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Implementatie  

 

Word je bewust van je ademhaling. Als je in de file 

staat of in een meeting zit, adem bewust langzaam in 

en uit. Doe dit meerdere malen. Gebruik je adem als 

tool om tot rust te komen en jezelf te ontspannen. Je 

gedachten gaan dan vanzelf mee en wordt je kalm van 

binnen.  
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Tip 2. Piekeren 
 

Je kunt je geest leren kalmeren door jezelf te 

waarderen. Piekeren is herhalen hoe anderen over je 

denken en wat je zelf bent gaan geloven.  

Ik beschrijf hoe je afscheid kunt nemen van deze 

beperkende overtuigingen en tot een zelfwaardering. 

Verder geef ik vier tips om je gedachten te kalmeren en 

wat een rustspiegel is.  

 

Tollend hoofd 

 

Je hoofd tolt van de gedachten. Er gaan zo’n 

zestigduizend gedachten per dag door je hoofd. Die 

gedachten zijn onbewust en komen voort uit de 

overtuigingen die je over jezelf hebt. 

 

Overtuigingen 

 

Je vindt jezelf niet goed genoeg. Je hebt te weinig 

opleidingen gedaan. Je durft je potentieel niet te leven 

en je al helemaal niet zichtbaar te maken of de juiste 

prijs voor je diensten te vragen.  
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Of je vindt jezelf  juist intelligenter, sportiever en 

waardevoller dan een ander. Deze gedachten komen 

voort uit de overtuiging dat jij niet goed genoeg bent.  

Als je jezelf dom en lelijk vindt, vertel je jezelf de hele 

dag dat je niet goed genoeg bent.  

 

Maar gedachten waarin je jezelf vertelt beter te zijn, 

komen ook voort uit de overtuiging dat je niet goed 

genoeg bent. Want als je jezelf zou waarderen om wie 

je bent, heb je deze gedachten niet. 

 

Niet goed genoeg 

 

Waar komen die overtuigingen vandaan? Waarom zou 

je jezelf de hele dag vertellen dat je niet goed genoeg 

bent? Het geeft je een naar en gespannen gevoel. Je 

ligt er nachten van wakker. Waarom lukt het dan niet 

om die gedachten los te laten? 

 

Kindertijd 

 

Het begint in je kindertijd. Als kind krijg je niet genoeg 

waardering van de volwassenen om je heen.  

Je leert dat de mening van de ander belangrijker is dan 

je eigen mening.  
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Je rapportcijfers, je plaats in het gezin of iets anders 

willekeurigs bepalen de waardering die je ontvangt. Je 

leert dat je niet kunt vertrouwen op je eigen gedachten 

en gevoelens over jezelf. Je leert dus om jezelf te 

waarderen op hoe een ander jou waardeert. 

 

Hanenpoten 

 

Die waardering wordt na verloop van tijd een gedachte 

en die gedachte wordt vervolgens een overtuiging. Ik 

ben bijvoorbeeld vaak gecorrigeerd op mijn handschrift. 

Op school vonden ze mijn handschrift onleesbaar en 

bibberig. Ik kreeg geen waardering voor mijn 

handschrift, alleen maar kritiek en afkeuring.  

 

Ik schrijf nog steeds niet mooi en nu, jaren later, vraag 

ik vaak mensen of ze mijn handschrift kunnen lezen en 

of grap ik het weg dat ik met hanenpoten schrijf, omdat 

ik Kit de Haan heet. Ik heb geleerd mijn schrijven te 

waarderen op mijn slechte handschrift.  

 

Ik ontdekte jaren later pas dat ik inhoudelijk mooi kan 

schrijven en dat dit losstaat van mijn handschrift. 
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Beperkende overtuigingen 

 

Jouw overtuigingen begeleiden je de hele dag. 

Overtuigingen over jezelf, de ander en de wereld. Dat 

kunnen ook goede overtuigingen zijn 

 

Maar als je leeft vanuit irreële overtuigingen die je 

beperken, die je klein maken, waarin je jezelf 

overschreeuwt of die je afhankelijk maken van de 

waardering van anderen gaat er iets niet goed. Dat is 

niet goed voor je business en niet goed voor je klant.  

 

Dan zit je onbewust vast in gedachten van niet goed 

genoeg zijn. Je staat ermee op en je gaat ermee naar 

bed. Je herhaalt deze gedachten onbewust en het lukt 

je niet je te ontspannen. Het effect is dat je nog harder 

gaat werken omdat je denkt dat je het niet goed doet.  

 

De keuze maken jezelf te waarderen 

 

Wayne Dyer legt dit mooi uit. Hij zegt dat er een 

verschil is tussen waardering krijgen en waardering 

nodig hebben. Waardering krijgen is fijn. Als mensen 

laten merken dat je goed bent of als ze trots op je zijn 

geeft dat een fijn gevoel. Dat is iets anders dan 

waardering nodig hebben. 
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Als dan de waardering namelijk wegblijft, voel je je niet 

goed genoeg en ga je zoeken naar waardering van 

buitenaf om je goed te voelen. Maak daarom bewust de 

keuze om jezelf te leren waarderen. Je waardeert jezelf 

door jezelf te complimenteren, gezond te eten, 

voldoende te bewegen en je eigen mening te geven.  

 

Vier tips om je gedachten te kalmeren: 

 

Tip 1. Ga iets doen wat je gedachten verzet 

Activiteiten brengen je gedachten tot rust. Ga 

bijvoorbeeld sporten: zet je lichaam in om je gedachten 

tot rust te brengen.  

 

Door te sporten kom je letterlijk uit je hoofd in je 

lichaam. Bovendien ontspant het je lichaam en geeft 

het een krachtig gevoel. Dat gevoel blijft dagen bij je.  

 

Sport een paar keer per week en je zult zien hoe je 

opknapt. Het beïnvloedt de waardering voor jezelf 

omdat je je krachtiger, gezonder en rustiger voelt. 

 

Tip 2. Schrijf emoties van je af 

Houd een dagboek bij, laat je fantasie gaan en schrijf 

een verhaal. Het opgaan in schrijven geeft ruimte aan 

je creatieve geest en daardoor laat je beperkende 
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gedachten los. Schrijven is een krachtige manier om 

jezelf te leren kennen en jezelf te waarderen. 

 

Tip 3. Ga alleen de natuur in 

Ik zie altijd lessen in de natuur. In het ontluiken van 

nieuw leven op een oude stronk zie ik nieuwe kansen 

en mogelijkheden van opnieuw beginnen en een kracht 

die niet vergaat. Of de vrijheid van spelende adelaars in 

de lucht, wat me doet beseffen dat ik ook die vrijheid 

heb.  

 

Het is belangrijk dat je alleen gaat en het praten even 

stopt. Praten komt voort uit je denken en voor je het 

weet zit je woorden te geven aan je eigen tekorten. 

Daar wil je juist uit – je wilt iets nieuws doen. De 

natuur is de uitgelezen plek om iets nieuws te ervaren. 

 

Tip 4. Mediteer elke dag in de ochtend 

Mediteer dagelijks, al is het maar vijf minuten. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld de app Insight Timer.  

Als je vaker mediteert ervaar je dat je gedachten tot 

rust komen.  

 

In meditatie pak je je gedachten en gevoelens niet 

vast, je laat ze voorbij gaan. Dat vraagt wel oefening, 

maar het is zeer behulpzaam om te leren hoe je je 

gedachten kunt loslaten. 
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Rustspiegel 

 

Als je bovenstaande regelmatig doet, bouw je een 

rustspiegel op. Een rustspiegel is net als pijnmedicatie: 

die blijft een tijdje doorwerken, ook als je de dosis een 

keer hebt overgeslagen.  

 

Het is als het ware je basisniveau van rust. Je bouwt 

een bepaalde mate van rust op die langer bij je blijft. 

Je kunt de gedachte dat je niet goed genoeg bent uit je 

hoofd zetten door elke dag bewust aan je rustspiegel te 

werken.  

 

Net zolang tot het vanzelf gaat en je jezelf waardeert. 

Je zult zien dat je eenvoudiger klanten aantrekt en 

klanten hun waardering uitspreken zonder dat je erom 

vraagt.  

 

Implementatie 

 

Kies één van de onderstaande tips: 

1. Ga iets doen wat je gedachten verzet 

2. Schrijf emoties van je af 

3. Ga alleen de natuur in 

4. Mediteer elke ochtend 
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Spreek met jezelf af op welk moment van de dag je 

jouw gekozen tip wilt uitvoeren. Zet dit in je agenda. 

Het helpt als je de tip op een vast moment op de dag 

doet. Doe het elke dag en wees hier gedisciplineerd in.  

 

De tip is een hulpmiddel je geest te kalmeren en jezelf 

te waarderen. Het geeft je grootste resultaten als je 

hier serieus mee aan de slag gaat.  
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Tip 3. Stop met vechten 

Als jij je bedrijf niet loopt zoals je wilt, vecht je tegen 

de werkelijkheid. Vechten ontstaat vanuit oud gedrag. 

Ik beschrijf hoe je komt van oud naar nieuw gedrag. En 

waarom de keuze voor nieuw gedrag je geest kalmeert. 

 

Vecht jij tegen jezelf? 

 

Bekritiseer jij jezelf de hele dag? Baal je dat het niet 

lukt wat je wilt? Voel je frustratie over je eigen 

onzekerheid en twijfel? Dan ben je in gevecht met 

jezelf.  

 

De coronacrisis, financiële moeilijkheden, tegenslagen, 

moeilijke klanten geven spanningen. Je wilt het graag  

anders, makkelijker, eenvoudiger of rustiger maar dat 

gebeurt niet.  

 

Je verlangt naar een werkelijkheid die er niet is. Het 

maakt je gefrustreerd, boos en onzeker. Je zit jezelf én 

daarmee je business letterlijk in de weg. Vanuit 

boosheid en angst is het onmogelijk om een gezond en 

succesvol bedrijf op te bouwen.  

 

 

https://bewustzijnspraktijk-kaishi.webinargeek.com/gratis-webinar-kalmeer-je-geest


 
 

Kies wie je Bent – http://www.kieswiejebent.nl 

Iets ouds 

 

Ondernemen betekent dat je vertrouwen hebt in het 

onbekende en het resultaat loslaat. Als je bang of 

onzeker bent hou je onbewust vast aan iets ouds.  

 

Het is oud om te denken in tekorten. Dat je 

bijvoorbeeld niet succesvol mag zijn, dat je niet veel 

geld mag verdienen of dat je maar gewoon normaal 

moet doen net als iedereen.  

 

Het blokkeert je potentie enorm en duwt je in oude 

reactiepatronen. Je reageert op de moeilijkheden in je 

bedrijf op dezelfde manier zoals je vroeger reageerde 

op je problemen. Let wel: dit is onbewust gedrag.  

 

Je reageert op een nieuwe werkelijkheid met iets uit je 

verleden. Dat is oud gedrag: je bekritiseert jezelf, je 

wordt boos of je vecht tegen jezelf. Maar dat helpt je 

niet, het maakt de spanning alleen maar groter. 

 

Van je gezonde patronen ben je niet bewust of die 

moet je ontwikkelen. Want het is gezonder om te 

sporten, zwemmen of fietsen bij spanning, dan een 

nacht wakker te liggen omdat je boos en gefrustreerd 

bent op jezelf.  
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Van oud naar nieuw gedrag 

 

Oud gedrag werkt dus niet. Je kunt je problemen in je 

bedrijf alleen volwassen en succesvol oplossen door 

nieuw gedrag.  

 

Hoe zet je oud gedrag om in nieuw gedrag? 

 

1. Herken het oude gedrag 

2. Geef jezelf wat je nodig hebt 

3. Probeer nieuw gedrag uit 

4. Kies voor nieuw gedrag 

 

1.     Oud gedrag herkennen 

Zodra je je boos, gefrustreerd, geïrriteerd, angstig of 

onrustig voelt, zit je in oud gedrag. Misschien denk je: 

“Het voelt zo intens aan, daar kan ik toch niets aan 

doen.” 

 

Het klopt dat het intens aanvoelt, want al je energie 

gaat ernaartoe. En alles wat je aandacht geeft wordt 

groter. Dus als je boos bent, en je bent boos omdat je 

boos bent, word je nog bozer.  

 

Als je bang bent en je hebt angst voor angst dan word 

je nog banger. En misschien word je boos omdat je 

bang bent en dan is de cirkel rond.  
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Heb je door wat je aan het doen bent? Kun je zien dat 

je jezelf angst aanpraat? Of je nou wel of niet terecht 

bang bent, de eerste stap is dat je ziet wat je doet. 

 

Het is normaal om angst te voelen als financiële 

zekerheden wegvallen. Dat is normaal. Laat die angst 

een twee minuten toe en laat hem door je lijf te laat 

jagen.  

 

Dan ben je in het hier en nu. Je voelt dan in het 

moment dat je bang bent. Erken dat je bang 

bent. That’s it. En je mag bang zijn.  

Benoem kort dat je bang of boos bent. Het mag er zijn.  

 

2.     Geef jezelf wat je nodig hebt 

Maar zo gemakkelijk stopt het niet. Oude 

reactiepatronen zijn hardnekkig en vlammen snel op. 

Voor je het weet, zit je bijvooorbeeld weer volop in de 

angst. Dus nu creëer je een beetje afstand tot je angst.  

 

Want als je erover na gaat denken nadat je het erkend 

hebt, als je er aandacht aan geeft, wordt het groter.  

 

Dwing jezelf niet en duw jezelf niet door de angst heen. 

Dat is vechten tegen jezelf en daarmee wordt het alleen 

maar erger. Laad angst, boosheid of frustratie ook niet 

steeds opnieuw op. Maak jezelf niet gek uit gewoonte.  

https://bewustzijnspraktijk-kaishi.webinargeek.com/gratis-webinar-kalmeer-je-geest


 
 

Kies wie je Bent – http://www.kieswiejebent.nl 

Stop deze gedachten heel bewust: roep “Stop!” tegen 

jezelf. Herken je gedrag, stop ermee en zorg goed voor 

jezelf. Dan komen je gevoelens tot rust en kun je de 

volgende stap zetten. 

 

3.     Nieuw gedrag uitproberen 

In deze volgende stap ga je op een andere manier om 

met moeilijke emoties. Hoe? Verleg bijvoorbeeld je 

aandacht. Geef geen aandacht aan het drama, maar 

geef aandacht aan je kracht of op je klant die jouw hulp 

nodig heeft. Richt je op geven in plaats van ontvangen.  

 

Leid jezelf letterlijk af en ontdek hoe eenvoudig die 

angst of boosheid je loslaat als je dit bewust toepast. 

 

Zeg tegen jezelf: “Oké, ik ben bang, dat mag, én ik 

kies ervoor mijn leven niet te laten leiden door angst.” 

Je hebt het even gevoeld, ruimte gegeven en nu laat je 

het los. Ik zeg dat heel vaak tegen mezelf: “En.. ik laat 

het los.” 

 

4.     Kiezen voor nieuw gedrag 

Wanneer je dit nieuwe gedag oefent, merk je vaak dat 

je op een kruispunt staat in je binnenwereld.  

Veel mensen kiezen voor het drama uit gewoonte, of 

omdat ze er toch niet echt last van hebben. Oud gedrag 

verdwijnt pas als je het erg irritant vindt.  
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Zolang dat niet het geval is, levert het je kennelijk iets 

op en herhaal je oude reactiepatronen.  

Als je dat wilt, is het dus geen probleem. Je kunt nu het 

drama in, of je kracht in. De keuze is aan jou. 

 

Kalmeer je geest door nieuw gedrag 

 

In je nieuwe gedrag sleep je oude rugzak met 

ervaringen niet mee. Je staat opener, ontspannener en 

krachtiger in je bedrijf met vertrouwen en liefde. Je 

durft zaken los te laten en de werkelijkheid te nemen 

zoals die op je af komt. Nieuw gedrag kalmeert je 

geest.  

 

Implementatie 

 

De allereerste stap om te stoppen met vechten is oud 

gedrag te herkennen. Herken je wanneer je boos of 

gefrustreerd bent. Benoem: “Oké, ik ben boos of 

gefrustreerd”. Zie het als iets interessants in plaats van 

als kritiek op jezelf.  

 

Met de ruimte die je aan jezelf geeft aan deze 

gevoelens kalmeer je geest. Dat komt omdat je op dat 

moment de werkelijkheid accepteert zoals die is. En de 

werkelijkheid nemen zoals die is kalmeert je geest 

omdat er geen gevecht is. 
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Tip 4. Meditatie 
 
De meest bekende manier om je geest te kalmeren is 

natuurlijk meditatie. Ik beschrijf of je echt rustig wordt 

van meditatie, hoe meditatie gaat en wat je doet als je 

mediteert?  

 

Een gejaagd bestaan 

 

Je vliegt van de ene afspraak naar de andere, je hebt 

duizend en één dingen aan je hoofd en je doet alles 

tegelijk: in je agenda afspraken plannen en mails 

beantwoorden tijdens het bellen met een klant. Je kijkt 

je hele dag naar een scherm. Je hebt een gejaagd 

bestaan en je komt niet tot rust. Het breekt je op.  

 

Mediteren is goed voor je 

 

Je hebt wel eens gehoord dat mediteren goed is. Wat je 

erover gehoord hebt klinkt moeilijk, zo niet onmogelijk: 

stil zitten en stoppen met denken. Je denkt dat je dat 

niet kunt. Maar meditatie als spirituele oefening lijkt je 

wel interessant. Je hebt alleen weinig tijd omdat je te 

druk bent in je bedrijf.  

 

https://bewustzijnspraktijk-kaishi.webinargeek.com/gratis-webinar-kalmeer-je-geest


 
 

Kies wie je Bent – http://www.kieswiejebent.nl 

Rust die niet komt 

 

Maar de rust waar je naar verlangt komt echter niet. 

Hoe komt dat? Je kunt aan twee dingen denken: aan 

het verleden of aan de toekomst. Want je bent 

opgevoed dat je goed je best moet doen op school om 

in je volwassen leven een goede baan, een groot huis 

en een mooie auto te krijgen: je toekomst is immers 

belangrijk. En met je verleden ben je bezig omdat dat 

invloed heeft op je toekomst. 

 

Herhalen van gedachten 

 

Je zit bijvoorbeeld in de auto en je bent onderweg naar 

huis. Je denkt terug aan de woorden van een klant 

waarin hij je beschuldigt van een fout die je niet 

gemaakt hebt. Je windt je erover op en in je hoofd 

herhaal je het gesprek wat je had met deze klant. 

Tijdens het rijden herhaal je in gedachten deze situatie 

voortdurend en het maakt je onrustig. 

 

Het heden overslaan 

 

Waarom ben je zo onrustig? Omdat je het heden 

overslaat. Je bent niet bezig met het autorijden zelf. 
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Je denkt aan een gesprek dat al geweest is en je 

herhaalt de situatie in je hoofd. Vervolgens lig je er een 

nacht van wakker, omdat je piekert over hoe je dit 

morgen moet oplossen.  

 

Verleden op de toekomst plakken 

 

Daarmee plak je het verleden op de toekomst. Het 

heden heeft geen kans meer, want dat heb je al 

dichtgetimmerd met een nacht lang piekeren over het 

verloop van het gesprek. Hoe het gesprek 

daadwerkelijk verloopt, weet je helemaal niet. 

 

Spanning 

 

Je hebt jezelf vastgezet en dit veroorzaakt spanning. 

Spanning veroorzaakt een gejaagd gevoel waardoor je 

nóg meer in je hoofd gaat zitten. Het versterkt de 

stress en je duikt weg in schermen om je hoofd even 

‘uit’ te zetten. 

 

Maar je hoofd echt uitzetten kan alleen in het heden.  

Want wanneer je het verleden op de toekomst plakt 

herhaal je gedachten – beelden en gevoelens van een 

situatie plak je op een toekomstige situatie en hiermee 

creëer je spanning.  
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Hier en nu 

 

Het heden is het enige moment waarop je gedachten 

tot rust kunnen komen. Er is geen ander moment dat 

het moment waarin je nu leeft. Er is alleen maar hier 

en nu. 

 

Als je leeft in het heden heb je geen zorgen, pieker je 

niet over de toekomst en ervaar je geen pijn uit het 

verleden. Je neemt het heden zoals het op je afkomt en 

je gaat ermee om. Je bent open en ontvankelijk en je 

vertrouwt dat het leven je geeft wat je nodig hebt. 

 

Meditatie maakt je bewust van je onrust. Je komt tot 

rust als je langer en vaker mediteert. Maar meditatie 

vergt wel oefening en is geen quick fix. 

 

Implementatie 

 

Kalmeer je geest door een aantal maal per dag even op 

de bank zitten en niks te doen, kijk wat minder op je 

scherm. De file is ook een uitgelezen kans even bij 

jezelf te zijn en je geest te kalmeren. 

Gedurende de dag zijn er veel kleine momentjes om je 

geest te kalmeren. Zoek ze bewust op.  
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Tip 5. Stilte 
 
Persoonlijk vind ik stilte de mooiste manier om je 

geest te kalmeren. Ik beschrijf zeven punten wat stilte 

met je doet.  

 

Onrustige geest 

 

Vlieg je van moment naar moment? Je kijkt 

voortdurend op je telefoon, naar de tv, je luistert 

muziek en je praat de hele dag door. 

 

‘Ik zet altijd als eerste de radio aan, ik heb er zo’n 

hekel aan als het stil is,’ zei een oud-manager altijd, 

terwijl er auto’s voorbijreden, een hond blafte, een 

vliegtuig overkwam en kinderen op straat voetbalden. 

 

Stilteretraite 

 

Op een tiendaagse stilteretraite in een zenklooster 

breng je de hele dag in stilte door. Vreselijk, denk ik, 

als ik het voor het eerst hoor. 

 

‘Mag je echt niet praten?’ vraag ik aan mijn 

zenmeester. 
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‘Nee, de hele dag niet. Tien dagen lang je mond 

houden,’ glimlacht hij. 

 

Het is doodstil. Een grote groep mensen vult de eetzaal 

in het klooster. Het is vijf uur in de ochtend en iedereen 

drinkt zwijgend iets warms om wakker te worden. 

 

Tijdens de stilteretraite leer ik dat waarderen als het 

mooiste moment van de dag. De zon die net opkomt, 

de stilte die er heerst en een diep gevoel van 

samenzijn, waarbij geen woorden nodig zijn. Het is een 

dag van meditatie, werken en studeren in stilte. 

 

Wat doet stilte met je? 7 punten 

 

Ken je die stilte, de stilte die je kunt horen? Of vind je 

stilte niet prettig en geeft het je een ongemakkelijk 

gevoel?  

 

Stilte heb je nodig voor het ontwikkelen van bewustzijn 

en rust. Hoe fijn zou het zijn om stilte te leren 

verdragen zowel voor jezelf als in contact met je klant? 

 

Op de volgende pagina beschrijf ik 7 punten wat stilte 

met je doet. 
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1. Stilte vertraagt 

Je neemt meer waar, omdat je letterlijk minder wordt 

afgeleid door ruis. Ruis van geluiden van het dagelijks 

leven. Door stil te worden kom je in het hier en nu. Je 

wordt als een slak die zich langzaam voortbeweegt. 

 

2. Stilte ontspant 

In stilte zijn ontspant. Om stilte te kunnen waarnemen, 

moet je loslaten. De drukte in je hoofd met duizend en 

één gedachten komt tot rust in stilte. Je bent niet meer 

gestrest en gehaast. 

 

3. Stilte maakt je bewust 

Zijn in stilte is zo’n groot verschil met de onrust die je 

gewend bent in je hoofd, dat het je bewust maakt van 

de onrust waar je dagelijks in leeft. En het maakt je 

bewust van een verlangen om te Zijn. Je hoeft niets te 

doen om te Zijn. Dat is wat je leert door stilte. 

 

4. Stilte geeft je een gevoel van eenheid 

In stilte kun je voelen dat je verbonden met bent met 

alles wat leeft. Voortdurend appen, Facebook en 

televisie kijken creëert een schijngevoel van verbinding.  

Ja, je bent erdoor verbonden met de wereld, die 

overigens steeds kleiner wordt tot die niet meer is dan 

je eigen bubbel. Maar door stilte voel je juist een 

verbinding met het hele universum. 
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5. Stilte confronteert 

Stilte confronteert je met jezelf. Dat is niet altijd 

eenvoudig. Je gaat dingen voelen of zien die je 

misschien niet wilt zien. Er komt mogelijk verdriet of 

boosheid omhoog, dat je probeert weg te drukken door 

jezelf af te leiden. Op het moment dat je de stilte 

opzoekt, komt precies dat omhoog.  

 

Vlucht hier niet voor weg. Geef het de ruimte, in de 

wetenschap dat het ook weer voorbij gaat. Achter de 

wolken schijnt de zon. Sta toe dat de zon je verwarmt 

door de stilte die je gecreëerd hebt. 

 

6. Stilte maakt dat je kunt kijken naar jezelf 

Je leert kijken naar jezelf in stilte. Je leert herkennen 

welke gedachten je vaak herhaalt. Dan zie je ook dat 

het beperkende gedachten zijn die je klein maken, of 

juist verdriet of boosheid oproepen. Je leert zien dat dit 

niet hoeft, want je bent je gedachten niet.  

Als je in totale stilte met jezelf bent, wie ben je dan? Er 

wordt zichtbaar wat je te helen hebt in jezelf én je 

krijgt de kans dit op te ruimen. 

 

7. Stilte is helend 

Het zijn in stilte vergroot je bewustzijn en geeft inzicht 

in jezelf en je leven. Je gaat zaken loslaten en je begint 

je zachter en warmer te voelen vanbinnen.  
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Je kunt moeilijkheden beter aan en je begint met een 

compassievolle blik naar jezelf te kijken. Je begint ook 

te verlangen naar stilte, omdat het je oplaadt, ontspant 

en helpt om je verder te ontwikkelen als mens en als 

ondernemer.  

 

Elke dag 

 

Ik zoek de stilte op door te mediteren. Elke dag begin 

ik met een halfuur meditatie. Ik ervaar de verbinding 

met mezelf en mijn geest is gekalmeerd. Na een 

halfuur sta ik als herboren op. Mijn beperkende 

gedachten over mezelf zijn weg en ik begin mijn dag 

met een positieve energie. 

 

Heb je nog nooit gemediteerd? 

 

Stilte ervaren in meditatie is niet eenvoudig. Als je 

begint met meditatie, lijkt het in eerste instantie 

onrustiger te worden. Dat komt omdat je je bewust 

wordt van je onrust. Het vereist ervaring en wat langer 

mediteren om de stilte te ervaren. 
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Implementatie 

 

Je kunt beginnen met alleen stilte. Kies elke dag tien 

minuten een plek waar je je kunt terugtrekken. Doe al 

je schermen uit en kijk bijvoorbeeld in stilte naar 

buiten. Ontspan en laat je gedachten langzaam tot rust 

komen. 
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Tip 6. De Ander 
 
 

Het gedrag van de ander kan aanleiding zijn voor een 

onrustige geest. De ander kan een klant zijn, een 

leverancier, een samenwerkingspartner of een geliefde 

of familie. Je wordt onrustig omdat jij je laat 

beïnvloeden door wat de ander doet, zegt of juist laat. 

Ik beschrijf acht bewustwordingsstappen hoe je komt 

tot een kalme geest, waarin de ander geen controle 

over je heeft. Geen controle wil zeggen dat de ander 

geen onrust in jou veroorzaakt.  

 

Casus 
 

“Hij bekijkt het maar, ik zit hier verdomme al een uur 

te wachten,” zegt de moeder hard. Ze zit op het puntje 

van haar stoel en haar ogen spuwen vuur. 

“Ik begrijp het, mevrouw. Maar hij is volwassen en hij 

wil het niet.” zeg ik. 

“Hij heeft mij zelf uitgenodigd en nu wil hij niet. Wat is 

dat voor onzin?  

Waar is hij?” De moeder staat op. 

“Hij wil jullie niet zien,” zeg ik. 

Haar man gaat naast haar staan en sust: “Laten we 

maar gaan. Hij draait wel een keer bij.”  
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De moeder uit nog een aantal verwensingen, wordt iets 

kalmer en loopt weg. 

Opeens hoor ik een collega achter me: “Ik roep hem 

wel even.” Moeder draait zich direct woedend om: “Ja, 

doe jij dat maar, dan zal ik hem eens flink de waarheid 

zeggen.” 

 

Ik ben verbijsterd. Waar bemoeit hij zich mee? Ik voel 

dat de situatie uit mijn handen glipt. 

 

Ken je dat? 

 

Herken je dat een ander zich bemoeit met wat je aan 

het doen bent, verandert wat je gedaan hebt of je werk 

overneemt zonder het te vragen? Het geeft je het 

gevoel de controle kwijt te raken. 

 

Buitenspel 

 

Het voelt alsof je buitenspel gezet wordt. Alsof de ander 

geen vertrouwen in je heeft. Alsof de ander alles beter 

weet en jij moet bewijzen dat je capabel bent. Het 

maakt je gestrest en onrustig. 
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Uit contact 

 

Als mij dit overkomt, merk ik dat ik de situatie onder 

controle wil houden. In mijn gedrag geef ik dan geen 

ruimte meer aan de ander.  

Het moet op mijn manier, ik ben directief, kortaf, 

onvriendelijk en gespannen. Ik raak uit contact met 

mezelf en de ander. 

 

Onbewust gedrag 

 

Dat komt door mijn idee dat ik niet goed genoeg ben. 

Als je niet goed genoeg bent, moet je hard werken om 

te laten zien dat je dat wel bent. Dat is een beperkende 

gedachte en beperkende gedachten leiden tot 

beperkend gedrag. Je reageert gestrest, onrustig, 

kortaf, uit contact en onbewust. 

 

Knokken 

 

Dit onbewuste controlegedrag kost veel energie, 

conflict, verwarring en gedoe. Het grootste gevecht dat 

je levert is namelijk tegen jezelf. Want als een ander 

dreigt te bewijzen dat jij niet goed genoeg bent, ga je 

knokken voor het tegendeel. 
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Anders 

 

Stel nou dat je deze beperkende gedachte niet zou 

hebben. In het voorbeeld moet ik me allereerst 

realiseren dat ik de collega niet onder controle heb. Als 

hij denkt de zoon te kunnen halen, is dat zijn keus. Hij 

komt waarschijnlijk niet, want hij wil niet. Het is dan 

aan de collega om de woedende moeder opnieuw uit te 

leggen dat zoon niet wil. Niet aan mij. 

 

Loslaten 

 

Als ik me dat realiseer, kan ik het loslaten. Ik heb niet 

in de hand of iemand het van mij overneemt of niet. 

Maar als iemand dat doet, moet hij zelf de 

consequenties en de verantwoordelijkheid hiervoor 

dragen.  

 

Als ik bovendien de beperkende gedachte niet zou 

hebben dat ik niet goed genoeg ben, zou ik achterover 

kunnen gaan zitten en met interesse kijken naar de 

collega om te zien hoe hij de situatie oplost die hij zelf 

gecreëerd heeft. 
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Acht stappen tot bewustwording 

 

Wil je jezelf bewust worden van je beperkende 

gedachten en je onbewuste controlegedrag?  

Zet dan deze 8 stappen tot bewustwording. 

 

1.     Maak onbewust beperkend gedrag bewust 

Je maakt onbewust beperkend gedrag bewust door veel 

feedback te vragen. Daarmee kom je erachter wat je 

beperkende gedachten zijn die dit onbewuste gedrag 

aanzetten. Stel je ontvankelijk op en wees bereid zaken 

te horen die je moeilijk vindt, die weerstand oproepen 

of waar je het niet mee eens bent.  

 

Het is niet voor niets onbewust. Je weet dus niet wat je 

doet. Feedback is niet altijd leuk, maar wel nodig om te 

kunnen kiezen voor ander gedrag. 

  

2.     Weet: je hebt de ander niet onder controle 

Je kunt de ander niet onder controle hebben. Nooit. Je 

hebt alleen controle over jezelf en hoe je omgaat met 

wat de ander doet. Je kunt de ander niet sturen in 

gedrag, gevoelens of gedachten. Help jezelf regelmatig 

hieraan herinneren. 
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3.     Laat het los 

Laat het los. Laat het bij de ander en kies hoe je zelf 

wilt omgaan met dit soort situaties. Stop met je druk te 

maken over het gedrag van de ander. Het is niet van 

jou. Zeg letterlijk: “En – ik laat het los! Het is niet van 

mij.” 

 

4.     Laat de controle los 

Je hebt geen controle, dus realiseer je dat en handel 

bewust minder gestrest. Dan gaat het maar fout. 

Jammer dan. Morgen weer een dag. 

 

5.     Blijf in contact met jezelf 

Ik vind het allerbelangrijkste dat je in contact blijft met 

jezelf. Blijf bij je gevoel. Ervaar dat je het moeilijk 

vindt, zonder dat je daar direct op reageert met 

woorden, zonder het meteen te willen oplossen en 

zonder weg te lopen. Blijf letterlijk in stilte bij jezelf en 

voel wat de situatie met je doet. 

 

6.     Blijf in contact met de ander 

Zodra je uit contact raakt met de ander, ben je pas 

echt de controle kwijt. Dan trek je aan een dood paard. 

In contact zijn betekent dat je bij de ander bent. Je 

hoort en ziet de ander en je neemt er de tijd voor.  
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Ga niet tussendoor andere dingen doen. Steek tijd in de 

ander, neem de ander even apart om te praten als dat 

nodig is. Herstel het contact als je het kwijt bent. 

 

7.     Zorg voor duidelijkheid 

Wees duidelijk in wat je wilt en wat niet. Communiceer 

hier helder en open in. Schroom niet om dingen te 

benoemen die je misschien eng vindt.  

Wanneer je zaken onbesproken laat, gaan die een 

eigen leven leiden en geven veel gedoe. Dus zorg dat je 

duidelijke afspraken maakt over waar je wel en niet 

verantwoordelijk voor bent. En als het niet duidelijk is, 

vraag je die duidelijkheid. 

 

8.     Begrens 

Begrens de ander als die over jouw grenzen heen gaat. 

Het feit dat je geen controle hebt, wil niet zeggen dat je 

alles maar moet toestaan. Je bepaalt namelijk wel hoe 

jij ermee omgaat. 

 

Effect 

 

Het effect van deze acht stappen is dat je krachtig, 

sterk en bewust wordt. De ander merkt snel dat die niet 

met je kan sollen.Het maakt je vrij en rustig.  
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Je hebt duidelijkheid en je vertrouwt erop dat dingen 

gaan zoals ze gaan. Hoe duidelijker je bent hoe kalmer 

je geest is. 

 

En hoe sneller je door hebt dat je de ander niet onder 

controle hebt hoe kalmer je geest is. Je hoeft je dan 

namelijk alleen maar bezig te houden met je eigen 

geest en niet van de ander erbij. Die is niet van jou en 

hoef je niets mee. 

 

Implementatie 

Kies één van de acht stappen tot bewustwording. Welke 

past het beste bij je? Probeer je keus drie dagen uit en 

schrijf elke avond, in een speciaal schrift, op wat je 

ervaren hebt. Beschrijf je inzichten.  

Kies na die drie dagen een andere stap en lees je 

inzichten regelmatig terug.  

Leer je geest te kalmeren door bewustzijn te 

ontwikkelen. 
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Tip 7. Vertrouwen 
 

Een kalme geest is Zijn in Groot Vertrouwen. Ik 

beschrijf verschillende soorten van vertrouwen en ik 

geef je zeven stappen hoe je komt van klein 

vertrouwen naar Groot Vertrouwen.  

 

Buigen 

 

“Ik wil niet buigen” zegt een vrouw in de groep. “Het 

buigen voor de Boeddha vind ik godsverering en ik buig 

principieel niet voor een beeld.”  

“Oké,” glimlacht mijn zenmeester. “Interessant.” 

Herinneren aan liefde 

Heb jij een Boeddha-beeld in je praktijk of thuis met 

zo'n Mona Lisa-achtige glimlach op zijn gezicht? De 

Boeddha herinnert je eraan om in liefde naar de wereld 

te kijken.  

 

Maar hoe kun je met liefde kijken naar corona, 

oorlogen, hongersnoden en alle andere 

verschrikkelijkheden in de wereld? Of ben je ermee in 

conflict en lijd je eronder?  
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Oneerlijk 

Ook je eigen leven ervaar je misschien als oneerlijk. De 

één krijgt meer ellende op zijn bord dan de ander. Blijf 

maar eens glimlachen als een Boeddha wanneer je 

voortdurend grote moeilijkheden in je bedrijf op je af 

ziet komen, wanneer het leven je onderuit haalt en je 

in gevecht bent met jezelf. Dan glimlach je niet meer.  

Humor  

Lukt het je om moeilijke dingen met humor lichter te 

maken? Kun je situaties lucht geven met humor, terwijl 

je ze toch serieus neemt? Humor is een kwaliteit van je 

Hogere Bewustzijn. Net als de glimlach van de 

Boeddha.  

 

Een ander woord voor Hoger Bewustzijn is Groot 

Vertrouwen. Voor ik verder inga op de glimlach van de 

Boeddha, leg ik het verschil uit tussen klein vertrouwen 

en Groot Vertrouwen. 

Klein vertrouwen 

Klein vertrouwen is wat je persoonlijk ervaart in je 

leven. Als je een vaste baan hebt bij een goede 

werkgever, vertrouw je erop dat je elke maand je 

salaris krijgt.  
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Je vertrouwt bijvoorbeeld op de mensen om je heen en 

je gaat ervanuit dat je auto altijd start als je de sleutel 

omdraait. Dit klein vertrouwen betreft je leven van 

alledag en wat je daarin geleerd en ervaren hebt.  

Groot Vertrouwen 

Groot Vertrouwen is van een totaal andere orde, het is 

mysterieus en moeilijker te zien. Je vindt bijvoorbeeld 

dat toeval niet bestaat, omdat precies wat je nodig hebt 

op je pad komt.  

 

Of je weet intuïtief wat je moet doen in bepaalde 

situaties. Groot Vertrouwen is vertrouwen op het 

Universum, dat alles ziet en weet. Stormen, oorlogen, 

corona, liefde, geboorte en dood worden gedragen in 

dit Groot Vertrouwen. Je ziet het wel, maar het 

vermorzelt je niet. 

 

Groot Vertrouwen huist in het centrum van je lichaam 

en je komt ermee in contact door stilte en meditatie. In 

dit Vertrouwen heeft je ego geen plek, al is je ego altijd 

wel ergens aanwezig.  
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Oceaan 

De oceaan bestaat bijvoorbeeld uit duizenden golfjes. 

Elk golfje vindt zichzelf uniek en belangrijk en noemt 

zichzelf 'ik'. Maar het golfje is een onderdeel van een 

groter geheel, namelijk de oceaan.  

 

Ook je ego is klein vertrouwen en leeft in een groter 

geheel, namelijk het Groot Vertrouwen. Dit Groot 

Vertrouwen is hetzelfde als je Hogere Bewustzijn.  

Groter dan jij 

Terug naar de glimlach van de Boeddha. De glimlach 

van de Boeddha is een symbool voor het Hogere 

Bewustzijn.  

 

Je buigt dus niet naar een beeld, maar naar een 

potentieel in jezelf. De buiging is een uiting van 

dankbaarheid voor dat je dit potentieel in jezelf mag 

zien. 

 

Tijdens mijn monniks-wijding heb ik drieënzestig 

volledige buigingen gemaakt. Bij een volledige buiging 

ga je door de knieën, buig je naar voren en breng je je 

hoofd naar de grond en leg je je beide handen open 

voor je op de grond.  
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Je wacht tot de Boeddha zogenaamd op je handen gaat 

staan en til je de Boeddha boven je hoofd omhoog. Je 

herinnert jezelf in dankbaarheid dat je leven geleid 

wordt door iets wat groter is dan jij. 

Shinkai 

Tijdens deze ceremonie ontving ik mijn boeddhistische 

naam: Shinkai wat Oceaan van Vertrouwen betekent. 

Mijn leraar zei erbij dat ik niet naar het Vertrouwen 

hoef te zoeken, omdat dat ik het al ben. Net als het 

golfje dat niet hoeft te zoeken naar zijn essentie, terwijl 

hij al zijn essentie ís.  

Van klein naar groot 

Als je leeft in klein vertrouwen ervaar je conflict, angst 

en eenzaamheid: het ego is dan in conflict. Het leeft op 

'het beste golfje van de klas te willen zijn'. Het ego is 

ook bang, bang om doorzien te worden dat hij slechts 

een golfje is. En het is ook bang om te sterven.  

 

Daarom nodig ik je uit te gaan van klein vertrouwen 

naar Groot Vertrouwen, door je aandacht te verleggen. 

Hoe doe je dat? 
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1. Creëer elke dag een moment van stilte 

Ga stil zitten op een stoel of wandel in stilte door 

de natuur. Zet alle beeldschermen en notificaties 

uit. Wees alleen met jezelf en ontspan. 

 

2. Mediteer elke dag 5 minuten 

Probeer elke dag te mediteren, al is het maar 5 

minuten. Voor mij werkt het het beste om  dat 's 

morgens te doen. Ik ga eerst even iets drinken en 

daarna mediteren. Dus als mijn ego nog rustig is 

en bijkomt van het slapen ga ik mediteren. Dan 

kom ik makkelijker in contact met mijn Hogere 

Bewustzijn. Daarna ga ik pas koffie drinken, eten, 

lezen, podcasts luisteren of studeren of aan mijn 

bedrijf werken. 

 

3. Adem naar je buik 

Je Hogere Bewustzijn huist in je centrum. Je 

centrum bevindt zich in je buik. Adem dus naar je 

buik. Doe dit rustig en natuurlijk - laat het vanzelf 

gebeuren.  

 

Je longen vullen zich met lucht en die drukken je 

middenrif naar beneden. Je middenrif drukt je 

organen verder naar beneden en daardoor zet je 

buik uit.  
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Je lucht komt dus niet in je buik, maar je ademt 

wel laag en diep je longen in, wat ontspanning 

geeft en een gevoel van overgave.  

 

4. Visualiseer de oceaan 

Stel je voor hoe het zou zijn om de oceaan te zijn 

in plaats van slechts een golfje. Probeer dat te 

voelen. 

 

5. Word de glimlach van de Boeddha 

Kijk naar de glimlach van de Boeddha. Voel de 

glimlach en word er één mee. Glimlach terug naar 

de glimlach van de Boeddha.  

 

6. Maak drie volledige buigingen voor iedere 

meditatie 

Leg je kussen even aan de kant en begin je 

meditatie met deze drie buigingen zoals hierboven 

beschreven. Doe ze langzaam en volledig in 

aandacht. Voel wat het met je doet.  

 

7. Houd je mond 

Houd wat vaker je mond dicht. Als je het beste 

golfje van de klas wilt zijn, moet je misschien 

overal een mening over hebben.  
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Maar als je wilt leren werken met Groot 

Vertrouwen, laat je ego dan los. Kijk alleen maar 

en zeg: 'Interessant,' en doe niets. 

 

Oefenen 

Je moet dit oefenen, oefenen en oefenen. Honger, 

dood, ellende of corona blijven moeilijk en pijnlijk. Maar 

je leert ernaar kijken vanuit je essentie en dat geeft je 

wijsheid, liefde en vrijheid.  

 

Het resultaat is dat je leeft in Groot Vertrouwen. 

Meditatie is de manier om bovenstaande stappen te 

leren.  

 

Implementatie 

 

Wil je echt je geest kalmeren? Stop dan overal een 

mening over te hebben. Hou je alleen bezig met je 

eigen geest. Daar heb je je handen al vol aan. Dus 

alleen waarnemen wat anderen doen en vooral 

waarnemen hoe moeilijk je het vindt om op je handen 

te zitten en niets te doen.  
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In het begin erg moeilijk, maar zo bevrijdend en 

kalmerend als je niet meer reactief op alles wat er in je 

bedrijf gebeurt reageert.  
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Samenvatting 
 

 

Ademhaling 

 

Piekeren 

 

Stop met vechten 

 

Meditatie 

 

Stilte 

 

De Ander 

 

Vertrouwen 

 

Gratis Kalmte Sessie 
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Gratis Kalmte Sessie  

 
Je hebt gelezen over Zeven Kalmte Business Tips om 

vanuit kalmte te ondernemen.   

 

Deze tips gaan voor je werken als je ze dagelijks 

oefent. Een kalme geest hebben is een manier van 

leven én ondernemen. Alleen als je dagelijks 

toegewijd aandacht besteed aan deze zeven punten 

gaan ze voor je werken.  

 

Dan ga je merken dat jij je piekergedachten herkent, 

ontdekt hoe je vecht tegen jezelf, ontdek je diepere 

lagen in je meditatie en leer je werken met Groot 

Vertrouwen. Met als resultaat dat jij daadwerkelijk 

jouw geest kalmeert en je de kwaliteit in je bedrijf 

verhoogt.  

 

Daarom nodig ik je uit om deel te nemen aan mijn 

Gratis Kalmte Sessie. Dit is een groepssessie van tien 

ondernemers, waarbij ik je help een eerste stap te 

zetten om vanuit kalmte te ondernemen.  

 

Vanuit kalmte kun je veel meer betekenen voor je 

klant, maak je meer impact, haal je meer omzet 

binnen en ben je onderscheidend in jouw vakgebied.  
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Ik ben jaren geleden op zoek gegaan naar mijn kalme 

geest én ik heb haar geïmplementeerd in mijn bedrijf 

en in mijn leven. Ik weet dus dat het kan. En ik weet 

precies welke stappen jij nodig hebt om daar te 

komen. 

 

Wil jij ook een kalme geest? 

 

Meld je alleen aan als je hier voor openstaat en je 

bereid bent energie, tijd en geld te investeren in 

jezelf en vervolgstappen. Ik beloof je grootse 

resultaten waar je de rest van je leven baat bij hebt.  

 

Meld je hier aan 

 

Je bent van harte welkom in de Kalmte Sessie. Meld je 

aan via deze link voor de eerstvolgende sessie: 

https://calendly.com/kieswiejebent/gratis-kalmte-

sessie?month=2021-01 

 

Hartelijke groet, 

Kit 

 

Businesscoach  
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