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Laten we even direct zijn

JE LEVEN DRAAIT
BEST LEKKER
Huisje, boompje, beestje en een mooie auto
voor de deur. Tegelijkertijd merk je dat je
niet de energie hebt om hier daadwerkelijk
van te genieten. Want je komt tijd en
energie tekort.
Sterker nog, wanneer dit te lang heeft
geduurd, ben je er zeer waarschijnlijk ook
nog eens ziek van geworden.
Jouw drukke baan geeft je veel voldoening,
maar slokt tegelijkertijd veel aandacht en tijd
op. Daarnaast heb je ook nog jouw gezin, het
het huishouden, wil je graag sporten en het
liefst een beetje socializen.
Omdat je met zoveel ‘moetjes’ in je hoofd zit,
merk je op dat de dingen die je doet, niet met
je volledige aandacht zijn.
Je bent wel fysiek aanwezig, maar je zit met
je gedachten bij boodschappen-lijstjes, todo’s, het eten van vanavond en dus totáál
ergens anders.

WEG MET DIE
CONTINUE LAST EN
VAKER GENIETEN
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Ach ja, het werkt wel op deze manier, toch? Maar diep van binnen voelt het niet goed. Is
dit het leven waar je als tiener van droomde? Zou je nu gelukkig moeten zijn? Liever wil je
vaker genieten van de dingen die je doet of die je al hebt. Meer je passie uiten in de dingen
die jij belangrijk vindt.
Kortom, je wilt af van die last op je schouders en meer gaan leven zoals je het vroeger voor
ogen had. Stiekem weet je wel dat deze situatie geen houdbare manier van leven is. Dat het
je, vroeg of laat, zal uitputten. Maar -ook al klinkt het tegenstrijdig- tegelijkertijd voel je dat
je meer uit het leven kunt halen en dat er iets moet veranderen.
Maar wat?
Het scannende brein
Ons brein is een fantastisch ding. Het scant de omgeving de hele dag op potentieel gevaar.
Het 'moeten' hooghouden van al die ballen is potentieel gevaar - volgens jouw brein dan.
Hierdoor komt jouw lichaam in de 'paraat-stand' - klaar om te vechten of te vluchten.
Overal in jouw lichaam worden hulptroepen ingeschakeld. Voedingsstoffen en energie
worden weggeroepen om dat stresssysteem maar te ondersteunen.
Je kunt je voorstellen dat dit op de korte termijn niet zo'n probleem is. Zeker niet wanneer
je na zo'n moment weer kunt ontspannen en herstellen.
Pas wanneer het TE veel, TE vaak voor komt wordt het een 'dingetje'.

STIEKEM WEET JE WEL DAT DEZE
SITUATIE GEEN HOUDBARE MANIER
VAN LEVEN IS.

MELIORO
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IN HET BEGIN KUN JE HET
NOG WEL AAN
Sterker nog, het ervaren van stress tijdens je studie of werk heeft je waarschijnlijk juist
geholpen om (nog) beter te presteren of om deadlines te halen. De laatste tijd merk je
echter dat stress er altijd is. Het motiveert nu niet meer, maar zorgt eerder voor vertraging.
Het buffertje wat je ‘vroeger’ had, lijkt steeds kleiner geworden. Elke nieuwe stresssituatie
lijkt de boel wel te verergeren. Je reageert steeds iets feller. Je krijgt een steeds iets korter
lontje. En je lijkt steeds minder veerkrachtig te zijn. Je beseft je dat je flink aan het inleveren
bent geweest. En als je eerlijk bent, doe je dat nog steeds.
Het duurt te lang…
Wanneer stress te lang duurt, wordt het ziekmakend. Je wordt er let-ter-lijk ziek van. Het
heeft dan geen positief trainingseffect meer, maar het breekt je eerder op. Je lichaam en
brein functioneren constant in een overleef-modus.
Vanaf dit punt merk je dat je, naast de kleine pijntjes en klachtjes, ook serieuze klachten
begint te krijgen. Je ervaart vaker hoofdpijn, je ademhaling zit geregeld (te) hoog en je
energieniveau is een stuk lager dan het zou kunnen zijn.
Daarnaast zou je kunnen merken dat je ineens allergisch reageert, auto-immuunklachten
ervaart of misschien wel voedselintoleranties lijkt te krijgen.

HET BUFFERTJE WAT JE ‘VROEGER’ HAD,
LIJKT STEEDS KLEINER GEWORDEN.
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Het draait om de balans
tussen ons lichaam en de
moderne maatschappij.
Er zal iets in de totale aanpak, mindset en dus leefstijl
moeten veranderen, om een nieuwe basis voor meer
energie, aandacht en rust te vormen. Hieruit is de
Melioro Intentional Living filosofie ontstaan.
Het moderne leven brengt onvermijdelijke stress met
zich mee. We beloven je dus niet dat je nooit meer
stress zult ervaren. Stress is niet te vermijden en
veelal functioneel, laten we dat duidelijk hebben.
Er zit wél een mismatch in dat wat de maatschappij van ons vraagt en dat wat ons lichaam
aan kan.
Dat betekent niet dat je jezelf altijd maar moet aanpassen en juist harder moet gaan werken
om ervoor te zorgen dat je het allemaal vol blijft houden.
Intentional Living is leven in lijn met wat jij waardevol vindt. Het combineert de dingen die
jij belangrijk vindt met de manier waarop jij jouw leven zou willen inrichten. Oftewel: een
rijk & waardevol leven.

MELIORO
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7 VOORDELEN VAN INTENTIONAL LIVING
1

In lijn met wat JIJ waardevol vindt.
Je leeft in lijn met wat jij waardevol vindt. Dit is het ultieme maatwerk. Niemand kan
jou vertellen wat jij wel of niet waardevol vindt. Je integreert structureel de zaken
die voor jou waardevol zijn in jouw leven.

2

Eenvoudiger keuzes maken
Wanneer je leeft in lijn met jouw waarden merk je dat het maken van keuzes een
stuk simpeler wordt. Het is alsof je op je reis een koers hebt gekregen, zodat je met
een kompas te allen tijde kunt nagaan of je nog steeds de goede richting op gaat.

3

Mentaal flexibel is meer stressbestendig
Stel dat je een nieuwe, zachtaardige relatie met jezelf creëert, los van je (negatieve)
zelfbeeld en alles wat je van jezelf moet. Wat als je zou ontdekken hoe jij je leven
het liefste vorm zou willen geven, en je de tools krijgt aangereikt die je in staat
stellen om je eigen pad te bewandelen?

4

Grip op omgang met moderne omgeving
Onze moderne omgeving sluit niet aan bij hoe ons lichaam functioneert. Dit leren
begrijpen geeft al een heel groot verschil in het maken van keuzes. Je hoeft niet
meer op wilskracht dingen aan te pakken. Je hoeft minder te vechten om meer grip
op jouw directe omgeving te krijgen.

5

Alle soorten stress hebben invloed, ook lichamelijke stress
Binnen je gezondheid zijn er veel gebieden die een impact hebben op jouw
stressbeleving. Deze gebieden werken andersom net zo. Een voorbeeld? De
hoeveelheid en kwaliteit van jouw slaap heeft een directe invloed op je beleving van
stress. Maar andersom ook: stress werkt ook direct op jouw slaap (want: wakker
liggen, piekeren).

Op dezelfde manier is er een link met alle pijlers: voeding, zingeving, beweging,
ontspanning, leefomgeving en gedrag.
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7 VOORDELEN VAN INTENTIONAL LIVING
6

Energie in overvloed om te kunnen genieten
Wanneer je volgens jouw waarden leeft zal je merken dat je veel minder energie
kwijt raakt. Je houdt per saldo meer energie over, wanneer je minder ‘vecht’ tegen
diverse factoren in jouw omgeving. Die energie kun je vervolgens weer steken in iets
wat al een tijdje op jouw to-do-lijstje staat: pak een nieuwe hobby op, ga een keertje
extra met de hond uit, maak een mooie wandeling, bel vrienden om samen een dagje
weg te gaan of geniet van een wijntje bij de open haard.

7

Elke dag aandachtig kunnen genieten
De dagen dat je ‘er niet bij bent’ en met jouw gedachten in een -zo lijkt het- andere
wereld bent, zijn nihil. Volgens jouw waarden kunnen leven, is bewustere keuzes
maken van wat bij jou past. Een mooi gevolg hiervan is dat je ook meer bewust en
met meer aandacht kunt genieten. Tevens merk je dat je veel meer rust in je hoofd
ervaart, waarmee je veel meer kunt genieten van alle mooie dingen in het leven.

MEER RUST IN JE HOOFD EN MEER
KUNNEN GENIETEN VAN ALLE MOOIE
DINGEN DIE HET LEVEN BIEDT

MELIORO
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LEVEN VOLGENS JOUW WAARDEN
Door inzicht te krijgen in de status van jouw gezondheid, kun je nagaan op welk gebied er
winst te behalen valt. Door vervolgens de juiste stappen te nemen, kun je stapje voor
stapje jouw persoonlijke leefstijl inrichten, zoals deze het beste bij jou past. Daarom
werken wij met de zeven pijlers van je gezondheid.
Wanneer je jouw leefstijl op een passende manier, volgens jouw intenties hebt ingericht,
ervaar je meer energie, aandacht en rust. Allemaal ingrediënten voor een rijk en waardevol
leven.
Verderop in deze gids nemen we je aan de hand mee en leggen we je alle pijlers uit. Zo kun
je op korte termijn al praktisch aan de slag om de eerste hand aan jouw
gezondheidsfundament te leggen.
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WAAROM ZOU JE ONS GELOVEN?
In 2013 zijn wij (Judith & Mark) begonnen met Melioro, met de missie om mensen te
helpen hun gezondheid te optimaliseren. We kwamen er al snel achter dat we meer wilden
weten, verder het lichaam wilden begrijpen. Alleen daardoor kunnen we het praktisch
vertalen naar werkingsmechanismen van het lichaam en jou leren wáárom het lichaam doet
wat het doet.

Als je meer snapt van je lijf, heb je al winst. En, een mooie bijwerking daardoor: meer fut
om je gezondheid daadwerkelijk te optimaliseren.
Daar komt ook de bedrijfsnaam Melioro vandaan. De naam Melioro betekent ‘het
optimaliseren van’ of ‘het verbeteren’. Het staat dus voor: ongeacht-waar-je-vandaankomt-het-kan-altijd-beter.

KLINKT ALS EEN MISSION IMPOSSIBLE?
ER ZIT -NATUURLIJK- EEN FILOSOFIE ACHTER.

MELIORO
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WAT WE VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN
Wij zijn er van overtuigd dat gezondheid altijd beter kan. Gezondheid is niet zwart wit
(daarover later meer). Je kunt altijd gezondheid nastreven. Net als dat, waar je ook op de
aarde staat, je altijd richting het westen kun reizen. En daar komt ook het stukje
‘optimaliseren’ vandaan.
Er zijn al voldoende ‘goeroe’s’ op de markt
Daarom hebben wij de keuze gemaakt om met wetenschappelijk onderbouwde materie te
werken. Door hier mee te werken, staan we vooraan bij nieuwe ontwikkelingen. De
gezondheidswereld ontwikkelt (best wel) hard door, veelal in positieve zin. Toch blijkt
telkens dat het zich ontwikkelt op de manier die wij al enkele jaren in onze praktijk
gebruiken en adviseren.
Dan komen we meteen op het stukje advies. Want dat is wat we voor je kunnen betekenen:
we kunnen je adviseren en coachen in de richting van een betere gezondheid - een betere
leefstijl. Maar je zal het toch zelf moeten doen. Zelf de keuze maken om daadwerkelijk iets
te doen met de adviezen.
Vergelijk het met een tankstation. Op het moment dat jouw tank leeg is, past er weer
benzine bij en kun je verder rijden richting jouw bestemming. Wanneer je niet rijdt, hoef je
ook niet te tanken.

ZELF OVERWOGEN KEUZES KUNNEN
MAKEN, DAAR IS INFORMATIE VOOR
NODIG. WIJ HELPEN JE DAARBIJ

MELIORO
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Ons idee van

LEVEN MET INTENTIE
Als je zoekt naar de betekenis van ‘Intentional
Living’, kom je gauw uit op een leefstijl
waarbij het leven naar de waarden van een
individu of groep centraal staat. Wij denken
dat het meer is dan dat.
Natuurlijk is het vinden van jouw waarden
enorm belangrijk. Doordat je weet wat voor
jou een rijk en waardevol leven is, kun je
hierop actie ondernemen.
Maar, daarnaast is het ook erg belangrijk om
te leren luisteren naar de signalen van het
lichaam. Uiteindelijk is alles wat psychologisch
is, ook biochemisch (ja, lees die zin nog maar
een keer).
De verbinding tussen het psychologische en
het biochemische is de reden dat wij verder
kijken dan het mentale, maar ook dan het

WANNEER JE
WEET WAT
JOUW LEVEN
RIJK &
WAARDEVOL
MAAKT, KUN JE
HIEROP ACTIE
ONDERNEMEN

biochemische deel.
Jouw totale gezondheid, dus zowel
psychologisch als biochemisch heeft een
impact op jouw kwaliteit van leven.
We gaan er ten minste van uit dat je
gezondheid een belangrijke waarde vindt.
Anders lees je dit niet ;-).
Maar, wat is gezondheid eigenlijk?

MELIORO
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GEZONDHEID IS NIET ZWART-WIT
Ben je gezond als je niet ziek bent? Is iemand per definitie gezond of ongezond? Laten we
er direct over zijn: gezondheid is geen zwart-wit gegeven. Wij zien het meer als een schaal.
Die schaal hebben we grafisch vormgegeven, in de vorm van een pijl. Zie het als een
gezondheidsfundament. Deze pijl zal al een groot deel verklaren waarom gezondheid niet
zwart-wit is.

Uh… vroegtijdig overlijden?
Aan de linkerkant staat ‘vroegtijdig overlijden’. Heftig he? Naar mate je minder gezond
bent, ofwel: meer symptomen, signalen of ziektebeelden ervaart, lever je gezonde
levensjaren in.
Symptomen (en later signalen of ziektebeelden), ontstaan door een verandering in de
energie- en grondstofverdeling in jouw lichaam. We hebben het eerder gehad over de
stressreactie. Die reactie die ervoor zorgt dat, om te kunnen vechten of vluchten, er overal
in jouw lichaam energie en grondstoffen worden vrijgemaakt.
Je kunt je voorstellen dat die energie en grondstoffen voor een ander proces waren
bedoelt. Die zijn nu dus verbruikt bij de stressreactie. In dat andere proces ontstaat er op
een bepaald moment een tekort, indien er onvoldoende herstel heeft plaatsgevonden.
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DE CLOU IS ONVOLDOENDE HERSTEL
Tegenwoordig hebben we niet alleen een bijna chronisch actief stresssysteem. We hebben
(of nemen?) onvoldoende gelegenheid om de juiste hoeveelheid en kwaliteit
voedingsstoffen en energie tot ons te nemen.
We gunnen onszelf geen of weinig tijd om tot rust te komen en bij te tanken om voldoende
te herstellen.
Dan schakelt het lichaam terug naar een plan B, mét wat signalen waaraan je kunt merken
dat het niet het optimale plan A is.
Af-en-toe hoofdpijn
Geen (of juist altijd) dorst
Voedselcravings
Stemmingswisselingen
Moe wakker worden
Naar mate plan B ook niet meer voldoende
vol te houden is, voor de hoeveelheid
voedingsstoffen en energie die beschikbaar is,
schakelt het lichaam terug naar een ander
plan.
Plan C. Mét net even wat meer signalen en
een aantal (andere) klachten erbij.
Gelukkig maar, want daardoor heb je kunnen
vechten of vluchten.
Maar ja… dan heb je dus wel die klachten
‘erbij’.

MELIORO
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WAAROM DE 'OORZAAK' BELANGRIJK IS
Het belang van de oorzaak
Het lichaam kiest dus een bepaalde strategie. Plan C mét bepaalde klachten, om jouw
overleving (met de energie en grondstoffen die beschikbaar is) zo hoog als mogelijk te
houden. Altijd de best mogelijke optie. Of de minst erge, net hoe je ‘t zien wilt.
Wanneer je de klachten zou willen oplossen en je jezelf alleen op de symptomen zou richten,
dwing je het lichaam om de energie en grondstoffen juist voor die klachten beschikbaar te
maken. Daar waar het lichaam nou juist de energie vandaan trok om andere, nóg belangrijkere
werkingsmechanismen de voorkeur te geven.
Dit maakt ook meteen het zoeken naar de oorzaak van klachten enorm urgent!
Liever optimaal gezond!
Goed, dan even door richting de andere kant van de pijl. Aan de rechterkant staat ‘optimaal
gezond’. Doe mij die kant maar - en dat is onze missie, om je te begeleiden richting een
optimale gezondheid. Want op die manier kun je alles uit het leven halen en je inzetten met
jouw talenten in deze wereld.

JIJ BLIJ. WIJ BLIJ

MET EEN OPTIMALE GEZONDHEID, HAAL
JIJ ALLES UIT JOUW LEVEN EN KUN JE
JOUW TALENTEN INZETTEN.

MELIORO
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Heel eerlijk...

ER ZIT EEN
ADDERTJE ONDER
HET GRAS
Want wij denken dat je altijd verder kunt
groeien, verder reiken naar die optimale
gezondheid. Dat betekent ook dat je je af kunt
vragen of je die optimale gezondheid ooit kunt
halen. Het cliché is hier op z’n plaats: het gaat
om de reis, niet om de eindbestemming.
En hoe zit ‘t met die pijlers dan?
Binnen de grote pijl, hebben we de 7 pijlers van
de gezondheid neergezet. De pijlers dekken de
basisbehoeften van je gezondheid af. Stuk voor
stuk kunnen ze stress beïnvloeden.
Ze kunnen een factor zijn waardoor je brein een
stressreactie activeert en ze kunnen de factoren
bevatten die je brein helpt om de stressreactie
uit te zetten.
Het belang van balans
Een discrepantie in een van deze pijlers, geeft
dus een disbalans.
Stel je ontspant te weinig en levert te veel
inspanning, bijvoorbeeld op het werk. Daarnaast

HET GAAT OM DE
REIS, NIET OM DE
EINDBESTEMMING

heb je weinig tijd voor een gezonde maaltijd en
drink je bijzonder veel koffie om jezelf op de
been te houden. Doordat je nogal lang door gaat,
slaap je slecht en vraag je jezelf af waarvoor je
het eigenlijk allemaal doet.

MELIORO
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VOEDING
Elk proces en werkingsmechanisme in je lichaam heeft grondstoffen
en energie nodig om te kunnen functioneren. Praktisch al die
grondstoffen en de energie komen je lichaam binnen door je voeding.
Voeding heeft een grote impact op je gezondheid.

Wanneer je de verkeerde dingen eet, te weinig eet, te veel eet, zelfs te vaak op een dag
eet, heeft dat een directe en negatieve invloed op je gezondheid.
De stressreactie verbruikt erg veel grondstoffen. Tijdens een stressvolle periode ga je
veelal op zoek naar voeding die je snel energie oplevert: koekjes, snoepjes, broodjes met
zoet beleg, chips, chocola etc. Je hoeft geen professional te zijn om te weten dat deze
producten maar weinig vitaminen en mineralen bevatten. Die stoffen die juist bij stress
essentieel zijn.
Wanneer voeding voor jou werkt dan kun je merken dat:
Je niet de hele dag met voeding in je hoofd bezig bent
Je flexibel kunt omgaan met eetmomenten: je eet wanneer je honger hebt
Je de hele dag een stabiel energieniveau hebt
Je na een maaltijd verzadigd bent en ‘rust’ ervaart
Je geen ‘cravings’ ervaart en zonder wilskracht kunt kiezen wat je wel of niet eet
Je geen verleidingen qua productkeuzes ervaart
Je eigenlijk onbewust al gezonde producten kiest (want dat voelt fijner en smaakt ook
een stuk lekkerder)
Je geen eten in je tas hoeft mee te nemen (niet dat handje noten om tussendoor te eten
of die banaan die je tussendoor redt van een dip)

MELIORO
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GEDRAG
Met hoeveel mensen sta jij onder de douche? Wat zeg je wanneer
je tegen jezelf praat? Dat wat er in onze binnenwereld gebeurt,
zien anderen niet. Gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties
worden pas ‘zichtbaar’ in de vorm van gedrag, wanneer je een
handeling uitvoert.

Veel mensen hebben allerlei regeltjes; dingen die ze ‘moeten doen’. Onze interne
belevingswereld kan stress heel sterk vergroten, maar het net zo krachtig ook volledig laten
oplossen. Ons brein is een enorm krachtig stuk gereedschap waar we heel erg veel invloed
mee kunnen uitoefenen.
Hoe zou je het vinden als je:
goed met stressvolle situaties kunt omgaan
merkt dat je stress niet meer de baas over je speelt
een goede (mentale) weerbaarheid hebt en niet meer snel uit balans wordt gebracht
zelfvertrouwen hebt; weet wat je wilt
hoe je in lijn met wat jij waardevol vindt kunt leven
Met dit in het achterhoofd, leren we je om ruimte te maken voor het maken van keuzes,
zodat je niet meer op de automatische piloot ergens op reageert en juist een zachtaardige
relatie met jezelf creëert. Je mag ontdekken hoe jij je leven het liefste vorm zou willen
geven en krijgt tools aangereikt die je in staat stellen om je eigen pad te bewandelen.

MELIORO
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SLAAP
Mocht je een jonge ouder zijn, dan heb je de gevolgen van een
slaaptekort meegemaakt. Je wordt er niet fitter van. Integendeel. Je
merkt eerder dat jouw prestaties en tolerantie er niet beter van
worden.

Tijdens de slaap ontspan je niet alleen, maar herstel je ook van de werkzaamheden die je
overdag hebt uitgevoerd. In de nacht is jouw immuunsysteem actief om
onderhoudswerkzaamheden te doen.
De beleving van stress is vele malen sterker wanneer je slecht geslapen hebt. Slecht slapen
geeft vanuit alle verstoorde lichaamsprocessen dan ook weer opnieuw stress.
Natuurlijk kun je niet zomaar je kind uitzetten, maar je kunt wel compenseren, door
rekening te houden door bijvoorbeeld eerder naar bed te gaan, door minder / geen koffie
na 12:00 uur te drinken voor een diepere slaap en, ondanks de vermoeidheid, toch
proberen een ritme aan te houden.
Want, wanneer jouw slaap goed gaat:
ben je verfrist en uitgerust wakker, vóórdat de wekker gaat
heb je overdag voldoende energie voor de dingen die je wilt doen
presteer je overdag beter en kun je je beter concentreren

MELIORO
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INSPANNING
Iedereen weet wel dat we als mens moeten bewegen. Wanneer we
te weinig bewegen komt ons lichaam in de problemen en kan het
niet optimaal functioneren. Wanneer we bewegen is het ook
belangrijk om de juiste soort beweging uit te voeren.

Ons lichaam is niet aangepast voor elke soort beweging. Ook variatie tijdens het bewegen
is erg belangrijk.
Bij deze pijler kijken we ook naar houding en de microbewegingen, ofwel biomechanica.
Teveel bewegen, op de verkeerde manier bewegen, maar ook niet of te weinig bewegen,
kunnen allemaal stress veroorzaken. Daar tegenover kan bewegen op de juiste manier en
intentie ook helpen om de stress-reactie weer uit te zetten.
Meer bewegen kan je al makkelijk zelf doen, door bijvoorbeeld vaker de trap te nemen of
op de fiets naar je werk te gaan. Deze dingen klinken je vast logisch in de oren. Maar wat
als je jezelf dwingt om te gaan sporten terwijl je al blij bent wanneer je de dag door komt?
Soms is het goed om een vriendelijk schop onder je kont te krijgen, maar soms is er ook
meer aan de hand. Luisteren naar jouw lichaam is dus enorm belangrijk.

MELIORO
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ONTSPANNING
Ontspanning kan zowel op fysiek als op mentaal vlak. In onze
moderne omgeving is ontspanning iets waar we allemaal het nut van
inzien, maar veelal geen (of onvoldoende) gehoor aan geven.

We hebben geleerd dat je hard moet werken voor je geld en dat je daarmee aan de
buitenwereld kunt laten zien hoe goed je wel niet bent.
Ontspanning is een belangrijke tegenhanger van de pijler inspanning en dient daarmee in
balans te zijn. Maar, ontspannen betekent nog niet altijd daadwerkelijk ‘opladen’.
“Vroeger vonden mensen het raar om te sporten voor hun gezondheid. Je werd raar aangekeken
als je buiten aan het hardlopen was. Tegenwoordig wordt je raar aangekeken als je voor jezelf
kiest en ontspanning zoekt. Waarschijnlijk zal, over 50 jaar, het raar zijn als je het niet doet.”
~ Simone (Youki)

Het gaat er dus om, om de balans tussen ontspanning en stress terug te vinden. Hierdoor
zou je kunnen merken dat je:
gedurende de dag regelmatig even mentaal en fysiek kunt ontspannen, even opladen
vóórdat je energie kwijt raakt
weet hoe je kunt ontspannen en dit actief weet toe te passen
de dingen die je in het dagelijks leven doet, jou opladen
weet op welke signalen je kunt letten om te waken voor overbelasting (zowel mentaal als
fysiek)
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ZINGEVING
Het klinkt wellicht raar uit de mond van een diëtist, maar deze pijler
‘zingeving’ is voor ons het fundament van de gezondheid. Het valt of
staat allemaal bij het hebben van een ‘zinvol’ leven.

Het gaat er bij deze pijler om of je de zin van jouw leven begrijpt, een doel hebt om na te
streven en dat je weet wat jouw leven zinvol maakt.
Dit kun je vatten in waarden. Heb jij hier weleens over nagedacht? Wat zorgt ervoor dat jij ‘s
ochtends opstaat en zin hebt in je dag? Wie wil jij ten diepste zijn?
Merk je op dat:
de dingen die je doet, op de automatische piloot gaan?
Je steeds moeilijker kunt genieten van de dingen die er zijn
Je leven soms zinloos aanvoelt
Je de verbinding met andere mensen mist?
Tijd om eens na te gaan wat voor jou het gevoel van ‘zin’ geeft. Wat zijn jouw talenten, waar
wordt je blij van, waar krijg je energie van? Het doel van deze pijler is om een rijk en
waardevol leven na te streven. Zodra je daar achter komt, kun je actief jouw waarden
nastreven en leven volgens de Intentional Living filosofie.
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LEEFOMGEVING
Eigenlijk is deze pijler er pas op het laatst bij gekomen. Deze pijler vat
allerlei omgevings-factoren samen, die ook van invloed zijn op jouw
eigen gezondheid.

Naast de fysieke factoren (zoals persoonlijke verzorging), gaat het hier ook om mentale
factoren (bijvoorbeeld die ene collega die het bloed onder je nagels vandaan haalt).
Het zijn factoren waar je misschien niet altijd evenveel invloed op kunt uitoefenen. Ondanks
dat je ze niet altijd kunt veranderen, kun je er wel voor zorgen dat je er zo goed als mogelijk
mee om kunt gaan.
Een aantal andere voorbeelden van externe factoren zijn: schoonmaakmiddelen,
woonomgeving, werk, luchtvervuiling, natuur in de omgeving, thuissituatie (schreeuwende
pubers?) ofwel: de leefbaarheid.
Meteen aan de slag?
Duik eens in je kasten en kijk eens naar de ingrediënten van de producten die je gebruikt voor
persoonlijke hygiëne. Welke van die producten zou je kunnen eten (zonder ziek te worden
dan hè?)?

MELIORO

PAGINA | 23

ALLE PIJLERS
Zoals je wellicht merkt, hebben deze pijlers
allemaal, stuk voor stuk invloed op elkaar.
Daarnaast is het enorm belangrijk om naar jouw
lichaam te luisteren. Je kunt leren welke
signalen jouw lijf geeft, hoe je deze kunt
interpreteren en vooral naar welke je beter wel
of juist even niet hoeft te luisteren.
Ons lichaam reageert op de omgeving waarin
het zich begeeft. Maar de omgeving van
tegenwoordig is eigenlijk een beetje gek - voor
ons lichaam dan.
Waar we vroeger achter ons eten aan moesten
rennen om het te pakken te krijgen, stap je nu
binnen enkele meters naar de koelkast om er
iets te eten uit te pakken. Waar we vroeger
overdag de hele tijd actief bezig waren, zitten
we nu veelal statisch in een kantoortuin naar
ons scherm te turen.
Natuurlijk kunnen we in gevecht. Met jezelf. Of
met de omgeving. Of allebei. Nu durf ik met
99,9% zekerheid te zeggen dat je dat niet gaat
winnen. Kansloze exercitie.
Je kunt van het leven leren dat vechten en
vermijden kennelijk niet of zelfs averechts
werkt. We helpen je met het ontwikkelen van

JOUW REIS IS DE
BESTEMMING

de vaardigheid om bewust te voelen, in plaats
van weg te lopen. Je loopt naar waar je wilt zijn
in je leven. De reis is je bestemming.
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KWESTIE VAN PRIORITEITEN?
De invulling van de pijlers van je gezondheid, kun je zien als de gewoonten, de praktisch
uitvoerbare to-do’s voor een betere gezondheid. Als je wat zou uitzoomen van deze
gewoonten, kom je op ‘rollen’.
Heel veel mensen ervaren stress (weet je nog: potentieel gevaar), omdat ze het gevoel
hebben dat ze te veel ballen hoog moeten houden.En zeg eens eerlijk, er wordt ook (heel)
veel van ons verwacht. Of je...
even leuk meedoet als scheidsrechter bij de plaatselijke hockeyclub
even in de klas komt helpen bij een knutselmiddag
even je dochter wilt halen en brengen naar haar vriendinnetje
even de dienst van je directe collega erbij kunt nemen
even de kat van de buren wilt voeren, terwijl ze op vakantie zijn
even met je moeder mee gaat naar het tuincentrum
even wat boodschappen voor je buurvrouw wilt meenemen
…. vul maar in.
En oh ja, of je ‘s avonds ook nog even gezellig wilt doen met je partner (vrij in te vullen
;-)). Vast herkenbaar en we gokken dat het lijstje niet compleet is...
Maar van welke dingen krijg jij nu energie? En
daarbij, wanneer je hier verandering in wilt
brengen…. waar begin je?!
Voor meer inzicht maken wij, tijdens onze
trainingen en consulten, gebruik van het
metamodel hiernaast. Hiermee kijk je naar jouw
identiteit, naar de rollen in jouw leven en naar de
relaties die jij belangrijk vindt.
Zo heb je een duidelijk overzicht wanneer en waar
je het beste jouw energie en aandacht naartoe
kunt brengen, zodat je uiteindelijk rust ervaart.
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EEN LAAG ER OVERHEEN
Als je naar het metamodel hierboven kijkt, dan heb je vast gezien dat we het vooral over de
buitenste twee cirkels hebben gehad. De belangrijkste hebben we nog niet eens genoemd:
de kern van het model.
En dat ben jij!
Elk mens, elk individu, heeft een aantal dezelfde basisbehoeften. Wanneer deze behoeften
niet voldoende zijn vervuld, start ons brein een zoekprogramma. Zie dit maar als een stukje
software wat aan gaat. Hierdoor gedragen wij ons als individu dusdanig, dat het lichaam de
dingen ontvangt die de behoefte afdekt. Het klinkt misschien abstract, laten we eens met
een paar voorbeelden kijken hoe het werkt (want, zo werken we dus graag!).
Als je dorst hebt, moet je drinken
Het makkelijkste voorbeeld hierbij is een tekort aan voeding of water. Wanneer ons brein
de conclusie trekt dat we water of voeding nodig hebben, wordt er een zoekprogramma
opgestart. Deze sensatie noemen we honger of dorst. De sensatie zorgt ervoor dat jij als
persoon op zoek gaat naar drinkvocht of voeding. Wanneer je dan drinkt of eet, wordt je
beloond met een goed gevoel. Wanneer het ook nog eens de juiste vloeistof of
voedingstoffen waren, waar een behoefte naar was, ervaar je hierna rust.
Goed gedaan: een endorfineshot
Het beloningssysteem die deze rust en dat goede gevoel regelen, is hetzelfde systeem wat
ons verslaafd kan maken: het endorfinesysteem. Het niet kunnen stoppen met roken, komt
omdat dit zelfde beloningssysteem je een lekker gevoel geeft bij het roken. Op de lange
termijn is het enkel schadelijk - maar het korte termijn gevoel is zo lekker.

ALS JE DORST HEBT, MOET JE DRINKEN.
NIET ZO GEK. MAAR WAT ALS JE
BEHOEFTE HEBT AAN ZEKERHEID?
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EEN WIRWAR VAN SOFTWARE
Er zijn natuurlijk veel meer behoeften dan alleen voeding en water. Naast deze twee (die
eigenlijk 'voedingsstoffen' en vocht worden genoemd, zijn er nog:
Lichaamswarmte & zon
Begrip, veiligheid en zekerheid
Slaap
Lichamelijke aanraking
Seksuele aanraking
Intellectuele bevrediging
Het lastige is, dat al deze behoeften en het bijbehorende zoekgedrag volledig door elkaar
kunnen lopen. Veel vrouwen herkennen bijvoorbeeld de behoefte aan chocolade, die
toeneemt op het moment dat ze rot in hun vel zitten. Dat kan een signaal zijn voor
bijvoorbeeld extra begrip, veiligheid en zekerheid.
“Als we de stress willen verminderen is het belangrijk dat je niet grote delen van de dag in een
zoekgedrag zit. Dit is voor je brein een gevaar-signaal wat je in de overleef-stand houdt: en
wordt er een stress-reactie geactiveerd.”
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GROTERE BUFFER
IS VITALITEIT
Laat ons het toelichten. We hebben het,
aan het begin van dit whitepaper, gehad
over dat er bij stress alle energie en
grondstoffen naar het ‘vecht-ofvluchtsysteem’ gaan.
Je kunt je voorstellen dat wanneer je een
voorraad energie en grondstoffen hebt,
het langer duurt voordat je helemaal uit
balans bent. Het gaat hierbij om het
vermogen van jouw lichaam om -ondanks
uitdagingen- toch de balans in allerlei
interne systemen te blijven handhaven.
Denk aan:
bloedsuikerregulatie (met insuline en
glucagon)
de stressregulatie (met cortisol en
adrenaline)
je vruchtbaarheid (met testosteron,
oestrogeen, FSH en LH)
je stemming (met catecholaminen) of de
thermostaat (met schildklierhormonen)
Even terug naar de vraag hierboven: hoe
het zo kan zijn dat de een wel ziek wordt
en de ander niet.

HOE VER KUN
JIJ BUIGEN TOT
JE BREEKT?

Dat heeft dus te maken met de buffer van
die persoon. Je buffer kun je zien als jouw
veerkracht. Belastbaarheid. Hoeveel je aan
kunt, voordat ‘het elastiekje’ breekt.
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WAAROM DE EEN WEL ZIEK WORDT
Even terug naar de vraag hierboven: hoe het zo kan zijn dat de ene mens wel ziek wordt en
de andere niet?
Dat heeft dus te maken met de buffer van die persoon. Je buffer kun je zien als jouw
veerkracht. Belastbaarheid. Hoeveel je aan kunt, voordat ‘het elastiekje’ breekt.
Vergelijk het met een wip uit een speeltuin. De wip is in balans als deze horizontaal is.
Zodra er een vogel op gaat zitten, gaat de wip uit balans. Nu heb je ook in de speeltuin een
wip met aan beide kanten zo’n grote metalen veer. Hierbij moet je meer moeite doen om
de wip uit balans te krijgen.
Je voelt ‘m aankomen: die metalen veren kun je zien als jouw buffer. Je moet meer moeite
doen om het uit balans te krijgen. Tegelijkertijd zal deze balans ook weer sneller herstellen,
wanneer de stress weg is.
Hoe groter en sterker jouw buffer, hoe beter je dus kunt omgaan met stress. Er zijn allerlei
factoren die stress veroorzaken, dus ook deze buffer werkt op allerlei gebieden.
Hoeveel slapeloze nachten je aankunt, voordat je breekt
Hoeveel dagen je zonder de juiste voedingsstoffen kunt, voordat je breekt
Hoeveel uren zonder pauze je door kunt werken, voordat je breekt
Hoeveel negatief gedrag je kunt hebben, voordat je breekt
Hoeveel belastende producten uit jouw leefomgeving je kunt hebben, voordat je breekt
Hoeveel zinloze dingen je nog accepteert om te doen, voordat je breekt
Zomaar een aantal voorbeelden, vanuit de pijlers bekeken.

HOE GROTER EN STERKER JOUW
BUFFER, HOE BETER JE DUS KUNT
OMGAAN MET STRESS.

START MET INTENTIONAL LIVING
We hopen je met de Intentional Living filosofie volgens Melioro, een
handige houvast te geven om jouw leefstijl verder te ontwikkelen tot het
volledig in lijn staat met wat jij waardevol vindt.
Maar nog beter: door vanuit jouw intenties te leven, rekening te houden
met jouw gezondheid en een leefstijl te vinden die bij jou past (met behulp
van de 7 pijlers) wordt je steeds weer een beetje meer stressbestendig.
That’s where the magic happens.
Door steeds weer een beetje beter met stress om te kunnen gaan, vind je
een balans die voor jou werkt. Een die bij jou als persoon en bij jouw situatie
past.
Kortom: je vindt een nieuwe basis voor meer energie en aandacht.
Dát geeft rust.
Benieuwd naar de resultaten, zeg je?
Dianne had meer focus op de dingen die zij écht waardevol vindt
Rogier ziet in dat hij eigenlijk meer stress had dan verwacht en kan nu
weer zijn ideeen kwijt in zijn werk (doei, burn-out)
Jolien geniet meer van het ‘nu’ (geen ge-etter meer over die ouwe koeien
of zorgen over morgen) en kan nu geduldig met haar kinderen spelen
Nico verloor eindelijk die 5 kg, maar vooral: hij kon meedoen aan de
marathon!
Je hoeft niet je hele leven uitgestippeld en gepland te hebben. Maar
wanneer je beweegt in de richting die jij waardevol vindt - verlies je nooit.

DIT KLINKT ALLEMAAL GOED,
MAAR WAAR MOET IK
BEGINNEN?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het goed om voor jezelf na te
gaan waar je naartoe wilt. Met die informatie kun je een voor jou passende
koers uitstippelen.
Wij geloven niet in een 'one size fits all' oplossing, ieder mens is ten slotte
uniek. Om na te gaan wat jij nodig hebt, beginnen we met een:

STRESS-STRATEGIEGESPREK
Tijdens dit gesprek helpen we je om na te gaan waar je nu staat, wat je
anders wilt en waar je uiteindelijk naartoe wilt - oftewel: wat jij na wilt
streven. Aan het einde van dit stress-strategiegesprek, krijg je advies hoe wij
jou kunnen helpen om je verder te laten groeien.

Wil je onze hulp gebruiken? Herken je je in dit whitepaper? Dan
zijn we misschien een goede match.
Via deze link kun je je aanmelden voor een kosteloos en
vrijblijvend gesprek.

