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Waarom deze tips?
Om je te helpen. Je hebt ze niet voor niets gedownload, wat betekent dat het voor
jou nog een uitdaging is om voor jezelf te kiezen op momenten dat het echt mag!
Mijn naam is Marije Koelman, moeder van vier kids en weet pas sinds mijn veertigste
echt wat ik later wil worden. Waar ik heel lang heb gedacht dat ik de enige was die
chaos ervaart zo nu en dan, sommige periodes heftiger dan andere periodes, bleek
uiteindelijk dat dit niet zo was. Ik was niet gek! Het lag niet aan mij. Nadat mijn zoon
de diagnose ADHD kreeg, bleek ik ADD te hebben. Volgens mij met een
schakelaartje voor de H, want ik kan heus lekker hyperactief zijn. Ook ik kan dan niet
altijd stil blijven zitten, vooral niet als ik ergens heel enthousiast over ben.
Nu ben ik geen voorstander van labels, stempels noem maar op, omdat zoals ik al
zei, ik dit heel lang niet heb geweten. En er ook geen ander mens van ben geworden
dus ja, zolang je het allemaal zelf kan redden is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd.
Voor al die vrouwen die denken dat
ze het alleen moeten doen, en hier
en daar ook een meneer die
vastloopt in chaos ben ik met mijn
praktijk Chaos uit je hoofd gestart.
Om de chaos aan te kunnen pakken
waar je tijdelijk echt last van kunt
hebben. Dit e-book is een klein
voorbeeldje van wat ik voor je kan
betekenen. Om jezelf te helpen
eindelijk eens bovenaan dat lijstje
terecht te komen

Marije Koelman
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Tien tips...

1

Zorg voor een vaste plek waar je kan
schrijven. Wat je gaat schrijven? Waar loop
je allemaal tegen aan, wat heb je nodig, wat
wordt er van je verwacht. Wat ik zelf vaak
schrijf is hoe ik me wil voelen deze dag. Of
juist, hoe ik me heb gevoeld vandaag, waar
ik trots op ben, wat ik heb gedaan
vandaag, ook al zijn het maar kleine dingen

Kijk of je nog een mooi notitieboek in de
kast hebt liggen om je hersenspinsels in op
te schrijven. Als je een beetje op mij lijkt
ligt er vast nog wel ergens een
notitieboek, schrift of is dit een uitgelezen
moment om er eentje te bestellen. Een
map kan ook heel fijn werken, omdat je
daar eventueel nog bladen kunt invoegen
om je hersenspinsels indien gewenst te
stroomlijnen. Dat werkt voor iedereen
anders.

2

3

Lees eens na wat je hebt opgeschreven.
Zijn het echt dingen die realistisch zijn
om van jezelf te vragen? Of die anderen
van jou verwachten, omdat ze gewend
zijn dat je het toch wel doet? Maak een
onderscheid tussen de zaken die je
energie kosten en je energie opleveren.
Dit kunnen ook personen zijn. Geef je
grens aan! Ook bij je gezin.
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Tien tips...
Heb jij ook last van huishoudelijk
ontwijkend gedrag, net als ik? De laatste
tijd los ik dit op door bijvoorbeeld samen
met een vriendin elkaar uit te dagen om
vandaag de strijk en de was weggewerkt
te hebben. Of ik pak het samen op met
mijn kids, die nu thuis zijn van school
waardoor we tijdwinst hebben om nog
gezellig een spelletje te doen bijvoorbeeld
in de middag.

4
Ga op tijd naar bed. Doe een uur van te voren
niks meer met computers, televisie of telefoon
om te zorgen dat je ook echt uitgerust kunt
gaan slapen. Je hersenen zijn anders nog een
tijdje bezig om alle prikkels maar ook blauw
licht te verwerken voordat je kunt gaan
slapen. Zet een wekker om een heldere start
van de dag te hebben en ervoor te zorgen dat
uitslapen een kadootje is. Als je te lang
uitslaapt kom je soms lastig op gang ;-)

5

6

Beweeg! Ga er lekker op uit in de natuur
om extra zuurstof binnen te krijgen en je
hoofd leeg te wandelen. Dit is meestal
het eerste advies wat je krijgt over
overspannenheid of als er vervelendere
zaken op de loer liggen, zoals een burnout Ga naar buiten. Als je wilt kun je je
aansluiten bij onze wandelgroep via
Ommetje. De naam is de Chaootjes en
de toegangscode is WARMH. Je hoeft
niets te delen, het is gewoon een stok
achter de deur, waar ikzelf erg van hou
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Tien tips...

7

Eet gezond, bedenk goed wat je allemaal
in je lichaam stopt. Het is bekend dat
suiker voor de zogenoemde suikerdip kan
zorgen. Als je eenmaal daardoor in dat
dipje zit is het lastig om er weer uit te
komen. Bankhangen ligt op de loer en niet
uit ontspanning, maar omdat je bekaf
wordt door het verwerkingsproces van je
lichaam. Ook genoeg water drinken is heel
belangrijk om je afvalstoffen af te kunnen
voeren.

Laat je er niet inluizen, als je een plan hebt om
iets voor jezelf te doen, of iets wil doen wat je
al heel lang voor je uit hebt geschoven. Ook al
is het aanbod een erg interessant, zeg toch
nee. Overleg of het op een ander moment kan.
Geef je grenzen aan en hou jezelf ook aan je
eigen afspraken. Om te voorkomen dat je
thuiskomt na een gezellig moment in het beste
geval, of hard je best te hebben gedaan in een
ander geval en je helaas weer niet hebt
kunnen doen wat er op jouw wensenlijstje
stond.

8

9

Laat die perfectie maar eens los. Niet
perfect is ook goed genoeg. Altijd voor
een tien gaan vraagt erg veel van jezelf.
En de enige die jou dat aandoet, dat ben
jij zelf! Hoe fijn is het om je daar bewust
van te worden, jij bent dan namelijk ook
de aangewezen persoon om dit te
veranderen. Schrijf dit ook op in je
notitieboek. Niet perfect is ook goed
genoeg.
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Tip 10

It's not selfish
to love yourself,

take care of yourself
and to make your happiness
a priority.
It's necessary
Het is niet egoïstisch om van jezelf te houden, voor jezelf te zorgen en jouw geluk prioriteit te geven. Het is nodig.
Zolang je dit niet doet, kom je nooit bovenaan dat lijstje. Door af en toe egoïstisch te zijn kun je beter voor jezelf
zorgen en daardoor weer beter voor een ander.

Notities
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En hoe nu verder?
Met deze tien tips kun je al een heel eind komen natuurlijk. Doordat je het e-book
hebt gedownload krijg je al wekelijks de Chaos uit je hoofd update. Hierin deel ik de
laatste nieuwtjes rondom de praktijk, verhalen van anderen waar je wat aan kunt
hebben en het aanbod wat ik voor jou heb.
Met enige regelmaat vinden er challenges plaats in de facebookcommunity, kleinere
en grotere, over chaos in de breedste zin van het woord. Dus bij Chaos in je hoofd, je
lijf, je omgeving en in omgang met anderen. Vind je het leuk om je daarbij aan te
sluiten? Al is het alleen maar om eerst eens mee te lezen waar anderen tegenaan
lopen. O ja, en dat lopen dat doen we ook met een heel groepje. Vind je het lastig om
van de bank af te komen om even frisse lucht te absorberen in je hoofd? Sluit je dan
aan bij onze wandelgroep via de app Ommetje van de hersenstichting. Die kun je
downloaden in de playstore. Onze groep heet de Chaootjes en je kunt jezelf
aanmelden met de code WARMH. Of je stuurt me een appje, dan nodig ik je uit!
Voor nu daag ik je uit. Stap over die drempel van
teleurstelling in jezelf, schaamte dat het niet lukt en
je terug lijkt te blijven vallen in chaos. Je bent niet
alleen, je hoeft het niet alleen te doen en zeker als
het een tijdelijke situatie is heb je waarschijnlijk al
genoeg aan deze tips, de motivatie uit de
facebookcommunity en door mijn kracht als stok
achter de deur. Kom uit dat doolhof, dat verdien je.
Ga ervoor, ga voor je doel en laten we elkaar
ontmoeten, digitaal of in real life!

Liefs, Marije Koelman
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Wat kan ik voor je doen?
Ontdek of ik je verder kan helpen met jouw chaos.
Binnenkort geef ik een gratis online webinar waarin ik je live uitleg hoe we toch
steeds weer in die chaos belanden en hoe je nu echt beter voor jezelf kunt gaan
zorgen om dat te voorkomen. Het webinar vindt met enige regelmaat plaats in de
facebookcommunity van Chaos uit je hoofd of via zoom.
Je kunt je hier aanmelden voor de facebookcommunity
Wil je niet wachten tot het webinar plaatsvind? Boek dan een gratis adviesgesprek
met mij in. Tijdens dit gesprek geef ik je minstens twee krachtige tips afgestemd op
jouw behoeften en die maken dus dat je direct al kansen ziet voor jouw aanpak.
Het kost circa een half uurtje van je tijd die we zo efficiënt en waardevol mogelijk
invullen.
Maak hier je afspraak door op de tekst te klikken
Mijn praktijk bevind zich in Anna Paulowna in een wijkgebouw met ruime
parkeerplaats voor de deur. Je bent welkom voor coaching en begeleiding en zeker in
deze spannende tijden ook voor wandelcoaching.
Daarnaast bied ik mijn begeleiding ook digitaal aan, via Zoom of Skype bijvoorbeeld
maar ook via online trainingen.
Op de website van Chaos uit je hoofd vind je hierover aardig wat informatie. Zijn je
vragen niet beantwoord? Neem dan vooral contact met mij op, dat kan ik waarderen
en leren we elkaar meteen iets persoonlijker kennen.
De website vind je hier: www.chaosuitjehoofd.nl
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