5 strategieën
om meer rust in je hoofd te creëren
en ontspannen te kunnen ondernemen

Inleiding

Ook kan het ons blokkeren om dingen te gaan doen en
kan het ons belemmeren in het dagelijks functioneren.
Dat is niet nodig, je kunt ermee leren omgaan.

Het is fijn om zo nu en dan je hoofd eens ‘uit’ te kunnen
zetten en om beter om te kunnen gaan met herhalende
of negatieve denkpatronen.

Ons denken heeft veel invloed op ons gevoel en hoe
wij ons gedragen. Gedachten kunnen ons helpen maar
ons ook flink in de weg zitten en daarmee onze
effectiviteit beïnvloeden. En we hebben een hoop
gedachten gedurende de dag, naar schatting zo’n
60.000 per dag waarvan 90% dezelfde zijn en meestal
ook nog niet heel positief.

Ons hoofd maakt duidelijk overuren en veel mensen
hebben last van een druk en vol hoofd. Dit geeft veel
onrust, stress, energieverlies en fysieke klachten.
Veel van de gedachten hebben met angst te maken of
zijn disfunctioneel. Hierdoor blijven mensen maar in
het hoofd ronddraaien wat veel energie kost en niets
oplost van het probleem.

Misschien ben jij ook wel iemand die ‘last’ heeft van het
hoofd. En meer balans wilt tussen denken, doen en
voelen. De kans is groot omdat je dit e-book hebt
aangevraagd en aan het lezen bent.

Ik hoop dat je na het lezen de tips kunt toepassen
waardoor je meer grip hebt op de denkstroom in je
hoofd. Met als resultaat dat je meer focus en rust kunt
ervaren waardoor je beter kunt voelen en handelen.
Door je hoofd te gebruiken voor het échte denkwerk en
daarnaast goed te leren luisteren naar je lichaam en je
intuïtie, kun je op een meer ontspannen manier
ondernemen.
Veel succes met het toepassen van de tips!

Marta

1: Leeg je hoofd dagelijks

Parkeer je gedachten op papier
Vaak vullen we ons hoofd met dingen die we niet willen
vergeten of met zorgen en piekergedachten. Eigenlijk is dat
zonde van onze denkcapaciteit. Je hoofd kun je het beste
gebruiken om na te denken en niet om te onthouden. Je
hoofd raakt dan nog voller en komt niet tot rust.
Probeer daarom dagelijks je hoofd te legen met een
‘braindump’. Je legt je gedachten buiten je hoofd vast op
een plek waar je ze makkelijk kan terugvinden. Zo kun je er
op een ander, geschikter, moment mee aan de slag.
Een klein kladblokje naast je bed, in je tas of in de auto
doet wonderen om al die losse gedachten en ideeën te
parkeren. Ben je niet zo’n schrijver, probeer dan eens de
memorecorder van je telefoon. Je hoofd kun je dan mooi
gebruiken voor het echte denkwerk.
Voor de meer piekergedachten en de zorgen die je maakt,
kun je ook een dagboek gebruiken. Door aan het eind van
de dag dingen van je af te schrijven kun je met een rustiger
hoofd gaan slapen. Doe je het aan het begin van de dag,
kun je met een opgeruimd hoofd aan het werk.

Maak gebruik van lijstjes
Eén hele specifieke manier om je gedachten te parkeren is door
lijstjes te gebruiken. Wanneer je druk aan het werk bent ploppen
er vaak verstorende ‘niet vergeten’ gedachten op in je hoofd voor
wanneer je in de winkel staat of andersom.

Handig is om op je telefoon een app te gebruiken waarmee je
lijstjes kunt aanmaken voor verschillende thema’s. Je kunt dan
gelijk een item aanmaken in de categorie ‘thuis’. Het voordeel is
dat je niet overal gele post-its hebt liggen en je het lijstje altijd bij
je hebt.
Zelf gebruik ik G-task die synchroniseert met mijn google en
outlook agenda’s. Ik maak diverse lijsten aan per thema of
urgentie. Je kunt er meer over lezen in dit blog.
Andere handige programma’s zijn ‘Asana’ en ‘Trello’. Beiden kun
je zowel als app of in een dekstop versie gebruiken. Ze bieden
veel mogelijkheden om gestructureerd aan projecten of taken te
werken ook samen met andere teamleden.

2: Let op hoe je denkt. Jouw gedachten
bepalen jouw realiteit

Geloof niet alles wat je denkt
Leer je gedachten ook eens ter discussie te stellen. Niet alles
wat wij denken is ‘waar’, we creëren onze eigen realiteit. Door
dit in te zien kun je bepaalde stressvolle gedachten
makkelijker loslaten.

Blijf positief denken, in oplossingen
Neem bijvoorbeeld de gedachte: ‘De klant heeft geen
interesse in mijn uitgebrachte offerte want hij belt niet terug’.
Je kunt je gedachten uitdagen met behulp van deze vragen:
1: Is deze gedachte écht waar of bedenk ik dit zelf?
2: Weet ik 100% zeker dat deze gedachte waar is? (als er een
andere mogelijkheid bestaat, is het antwoordt ‘nee’)
3: Hoe weet je dit zo zeker? Heb je er voorbeelden van? Is het
altijd zo? Zou het ook anders kunnen zijn?
Probeer het dagelijks eens uit op stressvolle of negatieve
gedachten. En neem je eigen (stressvolle) gedachten niet al
te serieus.

Vroeger dacht men tenslotte ook dat de aarde plat was.

Merendeel van onze gedachten op een dag zijn niet positief en
erg kritisch, vooral die over onszelf. Ons hoofd heeft het druk met
interne dialogen en kritische opmerkingen over wat we wel of
niet doen. Dit kan heel belemmerend werken en je ervan
weerhouden om in actie te komen. Zeker als ondernemer is dit
funest.
Door deze gedachten en patronen te herkennen, kun je deze op
tijd stoppen en ombuigen, bijvoorbeeld naar positieve,
energiegevende gedachten. Hierdoor geef je jezelf meer ruimte
om in actie en fouten te durven maken.
“ik kan beter geen blogs meer schrijven, weer spelfouten
gevonden”.
Je kunt ook denken: “ik blijf schrijven want dat vind ik zo leuk en
ik accepteer dat ik soms wat fouten maak”
Of: “Wat fijn dat de ander de moeite neemt om mij te mailen over
mijn spelfouten”.
Of: “hoe kan ik zorgen dat ik minder fouten maak?”

Door anders, positief of oplossingsgericht met je negatieve
gedachten om te gaan, krijg je energie en zet je jezelf weer in
beweging.

Verander zo nu en dan je perspectief op de
situatie
Draai het eens om en plaats jezelf in de schoenen van de ander.
Of maak iets groter of juist kleiner. Zet eens een andere bril op.
Door met een andere bril te kijken naar de situatie, kun je
verrassende inzichten krijgen en de boel meer relativeren.
Kinderen kijken heel anders naar de wereld dan wij, dat is best
leuk om op die manier eens te kijken.
Merk je dat je gedachten soms met je aan de haal gaan? Dan
kan ik je dit boekje aanraden: ‘Maak van een olifant weer een
mug’.
Omdat je als zelfstandig ondernemer toch al heel veel zelf doet,
kan het ook heel fijn zijn om regelmatig een blik van iemand
anders op jouw situatie te laten schrijnen. Bijvoorbeeld door te
sparren met een collega ondernemer, deel te nemen aan een
‘mastermind’ groep om elkaar verder te helpen of regelmatig af
te spreken met een coach.
Hier kun je lezen wat mij geholpen heeft om anders te leren
kijken.

Stop het ‘visje’
Deze visuele oefening heeft mij veel inzicht gebracht en
geholpen om het ‘malen’ in mijn hoofd te stoppen.
Malende gedachten die dezelfde rondjes draaien in je hoofd,
zijn net als een visjes die rondjes draaien in een vissenkomt.
Het brengt je nergens.

De realisatie dat de vis weer rondjes begint te draaien is de
eerste stap. De tweede stap is het patroon doorbreken van
het ‘visje’. Dit kun je ook met een beeld doen, namelijk een
groot stopbord voor je zien en even diep adem te halen.
Vervolgens kun je kijken naar andere oplossingen of
gedachten die je verder brengen dan het continue malen in
hetzelfde rondje.

3: Maak dagelijks gebruik van de kracht van
gedachten.

Leer je aandacht te richten
Zeker in deze snelle maatschappij met veel prikkels en
informatie, zijn we snel afgeleid. Dit kost veel onnodige
tijd en energie.
Door te leren om niet te multitasken maar om juist je
aandacht te richten op één ding, bereik je meer op een
ontspannen manier.

Het vraagt wel dat je vooraf bepaalt welke taken belangrijk
zijn en wat je vandaag gaat doen.
Dat kun je doen door aan het begin van de dag drie dingen
te benoemen die het belangrijkste zijn en waar je die dag
aan gaat werken. Als je tijd over hebt kun je altijd nog
meer doen maar dan zijn de belangrijkste zaken klaar.
Een andere mogelijkheid is om vergelijkbare activiteiten
bundelen in bloktijden zoals het bellen of schrijven. Dan
kun je geconcentreerd werken aan één soort activiteit en
bespaar je tijd door niet steeds te hoeven op te starten.
Wanneer je dan aan de slag gaat, werk aan één hoofdtaak
voor een bepaalde tijd (een wekkertje erbij helpt goed) en
zet je ook alle afleidingen uit totdat je klaar bent.

Visualiseren van doelen, resultaat en manier
waarop
‘Wat je aandacht geeft groeit’ is een veel gehoorde zin. Dit
kun je ook in jouw voordeel gebruiken. De kracht van de
gedachten inzetten voor jouw succes. Topsporters doen het
ook. Zij zien en voelen vooraf hoe het finish moment zal
zijn.
Als ondernemer kun je dit ook toepassen. Probeer te
visualiseren met al je zintuigen hoe jouw bedrijf er over 5
jaar uitziet. Voel het in je lijf en zie het voor je. Hier kun je
dan bijvoorbeeld een mooi visionboard van maken en
ophangen op je werkplek. Door er dagelijks naar te kijken
geef je het aandacht en energie.
Je kunt het ook toepassen in jouw dagelijkse werk. Voordat
je aan het werk gaat visualiseer je kort hoe je je wilt voelen
aan het eind van de dag. Wat wil je allemaal klaar hebben
en hoe wil je werken?
Vooral bij taken waar je tegenop ziet helpt het visualiseren
(hoe voel je je als het achter de rug is) om je te motiveren
om te starten.
Zelf gebruik ik deze methode wanneer ik bang ben dat ik
geen parkeerplek heb. Dan visualiseer ik vooraf dat er een
plek voor mij vrij is waar ik zo in kan rijden. Meestal werkt
het, en het is leuk om mee te experimenteren 

4: Kom elke dag even uit je hoofd

Doe iets actiefs

Brengt je aandacht naar je lichaam

Wanneer je vastloopt in je hoofd zou je graag willen dat je een
aan/uit knopje had. Je hoofd stilzetten is echter erg moeilijk.
Wat je wel kunt doen is de volumeknop wat zachter zetten of
de aandacht afleiden.

Wanneer je erg in je hoofd zit merk je waarschijnlijk dat
daar alle energie heen gaat. Je hoofd wordt warm en de
rest van je lichaam voel je amper. Wellicht heb je ook last
van koude voeten of handen.

Soms wil je zo graag een oplossing vinden of een goede titel
voor een artikel of de juiste woorden voor een offerte.

Als je geen gelegenheid om iets heel anders te gaan doen,
kun je ook met een korte ontspanningsoefening je hoofd
legen en je aandacht naar je voeten te brengen.

Het heeft geen zin om jezelf te forceren tot creativiteit. Het
beste wat je dan kunt doen is even loslaten door iets anders,
actiefs, te gaan doen.
Hardlopen is voor veel ondernemers een manier effectieve
om uit het hoofd te komen en het lichaam te activeren.
Andere dingen die je kunt doen wanneer je uit de flow bent
zijn:
- Lekker harde muziek opzetten en meezingen of dansen.
- Naar buiten om een lekkere wandeling te maken
- Sporten
- Opruimen of schoonmaken van je kantoor of huis
- Je tuin of planten verzorgen
- Ga iets anders creatiefs doen waar je niet bij na hoeft te
denken

Je zult zien dat door op tijd los te laten en afstand te nemen,
je veel sneller en betere ingevingen krijgt die je niet had
gekregen als je achter je computer was blijven nadenken.

Je kunt de oefening op de volgende pagina hiervoor
gebruiken of de audio opname uit de Toolkit, als je liever
een ingesproken versie hebt. Dit is een simpele oefening
die je ook tijdens een vergadering kunt doen of tijdens een
korte break op de toilet.
Een ‘bodyscan’ meditatie werkt ook erg rustgevend maar
daar heb je iets meer tijd voor nodig.

Plan ook eens tijd in om bijvoorbeeld eens lekker naar de
sauna te gaan of je eens lekker laten masseren ter
ontspanning.

Ontspanningsoefening
Ga zitten op een rustige plek, rechtop en met beide voeten op de grond, en sluit je
ogen. . Voel je billen op de stoel, wiebel even heen en weer zodat je je zitbotjes voelt.
Bedenk dan dat er door je ruggengraat een koord loopt waarvan het ene uiteinde naar
boven gaat, uit je kruin de lucht in, en het andere uiteinde door je stuitje diep de grond
in gaat.

Ga dan met je aandacht naar je voeten. Voel wat de temperatuur is, hoe ze op de grond
staan of in je schoenen zitten. Bedenk dan dat er wortels uitgroeien, diep de grond in.
Het wordt een heel wortelstelsel, diep en breed. Je voeten beginnen zwaar te voelen,
alsof ze de grond in smelten.
Voel dan hoe de warmte uit de grond je voeten in gaat en langzaam naar boven, je
lichaam in stroomt. Volg met je aandacht deze stroom langs je kuiten, je knieën, buik,
borst en verder. Deze stroom vult heel je lichaam, tot in de puntjes van je vingers.
Misschien wordt het warm of voel je het tintelen.
Leg dan je handen op de onderkant van je buik en neem een diepe ademteug. Met de
inademing komt er frisse, verse lucht je longen in. Bij de uitademing bedenk je dat alle
spanning, stress en zorgen uitblaast. Doe dit drie keer achter elkaar.

Blijf dan even rustig zitten en voel even na wat er in je lichaam anders is. Wanneer je
zover bent, strek je jezelf even uit en open je langzaam je ogen. Blijf nog even rustig
zitten met je ogen open en wordt je bewust van de omgeving, geluiden, lucht,
temperatuur.

5: Creëer dagelijks rust

Werk zoals de natuur
Overal in de natuur zie je dat processen in een cyclus lopen. De
roos bloeit niet het hele jaar door. De appelboom draagt niet het
hele jaar door appels. De bloeiperiodes worden afgewisseld door
periodes van rust en op adem komen. Na de dag komt de nacht,
na de zomer komt de herfst. Alles heeft een cyclus waarbij groei
wordt afgewisseld met rust. De energie gaat afwisselend naar
binnen en naar buiten toe.
Bij ons mensen is dat ook zo, alleen zijn we er niet meer zo
bewust mee bezig en zijn we er zeker niet goed in om op tijd rust
te nemen. We blijven maar doorgaan in de 6e versnelling en
plegen zo roofbouw op ons lichaam.
Wanneer je jouw manier van werken kunt afstemmen op de
natuurlijke cyclus , bereik je meer en kun je op een ontspannen
manier werken en ondernemen.
Dit kun je doen door bewust periodes van actie af te wisselen
met rust, door ook tijd in te plannen voor evaluatie en bezinning.
Dit kun je doen door bewuste ‘droomtijd’ in te plannen en
bijvoorbeeld een dag(deel) per maand vrij te nemen om te
ontsnappen uit de dagelijkse hektiek en te dromen over jouw
bedrijf.

Maar wacht niet tot die ene keer per jaar maar zorg dat je
dagelijks even rusttijd inbouwt om even niets te doen en te
mijmeren.
Over het afstemming op de energie van het seizoen schrijf ik
regelmatig in mijn blogs. Hier kun je meer lezen over het
afstemmen op de lente, herfst, winter of zomer.

Creëer rust om je heen
Door op regelmatig op te ruimen. Een onrustige werkplek of
rommelig bureau geeft veel onrust in je hoofd. Het kost veel tijd
om spullen of documenten terug te vinden. Maar het kost ook veel
energie omdat elke keer als je het ziet liggen en je nog iets ‘moet’
van jezelf ooit ‘ik moet die boeken nog lezen maar heb geen tijd’.
Denk ook aan de digitale rommel Hoe vol is je computer met
ongelezen artikelen? Hoe erg wordt je afgeleid door onnodige
apps en piepjes van je telefoon? Zet zoveel mogelijk afleidingen
uit. En neem ook zo nu en dan een digitale rustpauze om je hoofd
rust te geven van het schermlicht en alle informatie die dagelijks
op je af komt.
Door gebruik te maken van systemen, checklists, of externe hulp.
Bijvoorbeeld een systeem om betalingen te regelen, een checklist
voor terugkerende activiteiten, het uitbesteden van de
boekhouding.
Door met routines te werken. Je kunt dan terugkerende
activiteiten inplannen op een vast dagdeel in de week. Zelf werk ik
met een ochtendroutine, in dit blog kun je er meer over lezen .

En nu jij (invulblad)
1: Deze denkpatronen herken ik bij mijzelf:

4: Deze strategie spreekt mij erg aan:

2: Zo wordt het getriggerd:

5: Zo ga ik dit toepassen:

3: Dit is het gevolg op mij:

6: Zo ga ik het volhouden:

Kan ik je helpen?

Als drukke ondernemer is het soms niet gemakkelijk om je hoofd uit te zetten en wat afstand te nemen van je werk.
Er komt dagelijks een hoop informatie op je af en er is ook altijd wel iets te doen. Vermoeidheid, stress en chronisch
tijdgebrek is daarom voor veel ondernemers iets wat erbij hoort. ‘Ondernemen is hard werken’ is een sterke
overtuiging van velen. Ik zie dagelijks veel ondernemers die op hun tandvlees lopen en zichzelf weinig rust gunnen.
Goed voor jezelf zorgen is een eerste voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. Jij bent het gezicht van je bedrijf,
jij straalt jouw bedrijf uit. Als het niet goed gaat met jou, heeft dit direct effect op jouw bedrijf. Daarom is het geen
overbodige luxe om te investeren in jezelf om vaardigheden en methoden aan te leren die jou helpen om structureel
met de dagelijkse stress en gebrek aan tijd om te gaan. Als je op die manier ontspannen kunt ondernemen, komt het
ten goede van jouw bedrijf én de mensen om je heen.
Je kunt veel tijd investeren om alles zelf uit te zoeken, of je kunt gebruik maken van kennis en vaardigheden van
iemand die het voor je heeft uitgezocht en met jou gaat kijken wat het beste bij jou en jouw situatie past.
In het laatste geval én als je daadwerkelijk een duurzame verandering wil, kan ik je hierbij helpen. Ik werkt zowel
met groepen als individueel met mensen. Met individuele begeleiding bereik je snel en doeltreffend resultaat op
een duurzame manier. In een groep kun je ook veel van elkaar leren en waardevolle contacten opdoen. Voor mijn
actuele programma’s kun je hier kijken.
Wil je weten wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Of heb je nog vragen?
Om bekijken welke doelen je kunt halen met mijn begeleiding ?
Of om te kijken of we blij worden van de mogelijke samenwerking ?

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend intakegesprek
Met ontspannen groet!

Marta van Sitteren

Over Marta

Het raakt mij als ik zie hoeveel mensen op hun tandvlees lopen, moe zijn en maar blijven
doorploeteren. Vooral als ik zie wat voor een negatieve invloed dit heeft op hun
omgeving: klanten, collega’s, medewerkers, partner en kinderen. En dan heb ik het nog
niet over de (soms onherstelbare) invloed op het lichaam.
Volgens mij is het leven niet bedoeld om er doorheen te ploeteren en te verzuipen in het
werk. Mensen aan het eind van hun leven zeggen niet: ‘had ik maar meer of harder
gewerkt’, ze zeggen juist het tegenoverstelde.

Werk is voor de meeste van ons een groot deel van ons leven. Het is daarom wel prettig
als je op een fijne manier kunt werken. Op een manier die minder energie en stress kost.
Vanuit gemak, ontspanning en flow. Daar kan ik goed bij helpen.
Zelf heb ik jarenlang een drukke baan gecombineerd met een jong gezin en weet hoe het
is om vast te zitten in werk- en denkpatronen die veel stress geven en energie kosten. Ik
weet ook hoeveel energie het geeft als het je wél lukt om stappen te zetten om te
veranderen. Om je te blijven ontwikkelen, jezelf steeds beter te leren kennen om zo op je
eigen wijze in je eigen tempo te kunnen werken en leven.

Ik heb écht moeten afkicken van de manier van werken zoals ik gewend was en de
dagelijkse ratrace. Als ondernemer werk ik nu op een manier en tempo die bij mij past en
werk ik volgens mijn eigen waarden. Het voelt als ‘lichter’ werken, makkelijker, goed
afgestemd op mijzelf en mijn omgeving. Nu help ik anderen om ook makkelijker te
werken en ontspannen te ondernemen.
Kijk voor meer informatie, zoals het actuele aanbod van programma’s of mijn maandelijks
blog, op www.martavansitteren.nl

