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 Inleiding

Welkom
 
Als je dit e-book leest ben je net als zovelen onder ons op zoek naar meer 
energie of naar een betere balans tussen je energiepieken en - dalen.
 
De weg naar meer energie wordt veel te vaak aangeduid als stappen die je 
in een bepaalde volgorde kunt volgen om een eindresultaat te bereiken.
 
In mijn jarenlange zoektocht heb ik echter geleerd dat het eerder verschillende 
wegen zijn die je kan bewandelen. Elke weg brengt zijn eigen inzichten en kan 
je op een geheel eigen ontdekkingsreis meevoeren. Soms kruisen de paden 
elkaar en moet je verschillende ingrediënten met elkaar mengen. Soms zal je 
mensen hebben die een stuk van de weg samen met jou bewandelen. Op 
andere momenten zal je nood hebben aan de rust van je eigen huiskamer om je 
batterijen op te laden en alles te laten bezinken.
 
De komende pagina's zijn een hulpmiddel om je op weg te helpen. Ik zou 
zeggen zoek een rustig plekje voor jezelf, neem er een tas koffie of thee bij en 
laten we er samen induiken.
 
Warme groeten
Steffie Vandierendonck



 1 Leer je grenzen kennen

Dit klinkt niet sexy. Ik weet het. Telkens tegen een onzichtbare muur 
aanlopen en dagen of zelfs weken tijd nodig hebben om te recupereren.
 
Toch is het een belangrijke weg en een basis om op te bouwen.
 
Het kan trouwens op een minder vermoeiende manier dan je zou denken.  Je 
krijgt er zoveel energie van terug en bespaart een hoop tijd, frustratie en geld 
uit.
 
De volgende keer dat je iets doet, sta er dan nadien even bij stil hoe dit je deed 
voelen. Heb je nog energie over? Of ben je compleet uitgeput? 
 
Aan de hand van deze twee vragen kan je voor jezelf een graadmeter maken 
om te bepalen waar je grenzen liggen. Uiteindelijk zal dit je helpen om te 
stoppen net voor je energie op is en je grens bereikt is.



2 Deel je dag op in termen van energie

Elke dag is een zoektocht naar hoe we onze energie in balans kunnen 
brengen. We hebben taken die energie van ons vergen en andere dingen die 
ons energie teruggeven.
 
Wanneer je dit leert herkennen kan je door kleine aanpassingen in je dag 
meteen resultaat bereiken.
 
Hoe groot dat resultaat zal zijn hangt natuurlijk af van nog verschillende 
factoren.
 
Hoe laag is je energiepeil op het moment dat je hiermee begint?
 
Hoe snel kan je batterij terug opgeladen worden?
 
Dit hangt af van persoon tot persoon en zelfs van seizoen tot seizoen.
 
Bij een chronische ziekte is je energiepeil vaak al zo laag dat je het gevoel 
kan hebben in een neerwaartse spiraal te zitten waar geen uitweg meer is. 
Mensen met HSP gaan bovendien ook nog eens beïnvloed worden door hun 
omgeving.  In beide gevallen is het extra belangrijk om je energetische 
batterij in het oog te houden.

Batterij is overladen Batterij geraakt leeg



3 Begin dicht bij jezelf
We leven in een tijd waarin de maatschappij steeds meer wil, sneller, jaar in 
jaar uit aan hetzelfde tempo.
 
Misschien ben je op een punt gekomen waarbij je voelt dat het zo niet verder 
kan. Maar wat moeten we dan wel doen?
 
Het antwoord is zo dicht mogelijk bij jezelf beginnen. Denk terug aan weg 1 
grenzen aanvoelen. Je moet je eigen nulpunt vinden. Zoek dat moment 
waarop alles oké aanvoelt en je lichaam en geest in evenwicht zijn. 

Soms wil onze geest sneller gaan dan ons lichaam 
kan volgen. - Steffie Vandierendonck

Hoe vind je dit nulpunt? Verschillende dingen kunnen hierbij helpen. In de 
volgende pagina's vind je alvast twee voorbeelden. Het gaat hierbij opnieuw 
om jezelf leren kennen. En als voelen en vertragen soms beangstigend 
aanvoelt, weet dan dat je het niet alleen hoeft te doen. 



4 Mindfulness
Vaak wordt Mindfulness of relaxatie aangeraden bij chronische ziekte of bij 
stressgerelateerde symptomen waarmee artsen niet meteen raad weten. 
 
De manier die echter vaak gebruikt wordt van stilzitten en je gedachten laten 
wegdrijven, werkt voor veel mensen niet. Zeker niet aan het begin. Wanneer we 
stilvallen beginnen we alles pas meer te voelen. We voelen ons onrustig, we 
denken aan alles wat niet goed gaat, alles wat we nog moeten doen,... 
 
Daarom beoefen ik Mindfulness ook niet volgens een vast voorgeschreven 
aantal stappen. Eigenlijk is het een label voor veel dingen die je misschien al in 
je dagelijkse leven doet.
 
In essentie is het aanwezig zijn in het moment en je aandacht richten op alleen 
dat waar je mee bezig bent.  
 
Wat geeft jou energie? Een tas thee drinken, in de tuin werken, een boek 
lezen,... Wel op die momenten ben je mindful bezig. Zo simpel is het.
 
Het is even tijd nemen voor jezelf. Durf jezelf even op de eerste plaats 
zetten. Moeilijk? Niet als je weet hoeveel energie je ervan terugkrijgt die je, 
als je dat wilt, weer met anderen kan delen.



5 Qi Gong voor meer beweeglijkheid
Waarom Qi Gong? En weet je überhaupt wel hoe je het moet uitspreken?
 
Vraag 2: denk aan de groente ( [chikong] West- Vlaams voor witlof). 
Vraag 1: het is werken met de energie in je lichaam.
 
Je kan dit 'werken met energie' zo rationeel of betekenisvol maken als je zelf 
wilt. In essentie ga je met Qi Gong je bloedsomloop versnellen, je 
zenuwbanen vrijmaken, je gewrichten openzetten,... en dit kan iedereen 
leren.
 
Het is plaatsen waar te veel spanning opgehoopt zit, leren ontspannen.
 
Het is een beweging koppelen aan je ademhaling en zo mindful bezig zijn. 
Adem in armen omhoog. Adem uit armen omlaag. Op die manier ga je 
eigenlijk een trucje uithalen met je geest. Je bent je wel op één iets tegelijk 
aan het focussen, maar door de adem te combineren met de beweging geef 
je jezelf nog steeds iets om te doen. 
 
Als je Qi Gong met iets wil vergelijken sluit het nog het dichtst aan bij zachte 
Yin Yoga. Het is echter nog toegankelijker voor mensen met beperkte 
beweeglijkheid, zonder hierbij afbreuk te doen aan de intensiteit van de 
beleving.
 
Wat bedoel ik daarmee? Wel, er komen veel mensen bij mij waarbij Yoga 
uitoefenen op dit moment voor hen fysiek niet haalbaar is hetzij door 
chronische ziekte of door letsel of operatie. Bij Qi Gong gaan we terug naar 
de absolute basis.
 
Leer je grenzen kennen (1) en op fysiek niveau aanvoelen (2). Beweeg 
dan zo klein mogelijk (3) en breid dit beetje bij beetje uit (4).



Qi Gong voor meer beweeglijkheid vervolg
Ik vergelijk dit graag met een kind inbakeren. Een baby die nog niet goed 
weet wat hij met zijn ledematen en de nieuwe ruimte om hem heen moet 
doen, wordt rustig van in doeken gewikkeld te worden en beperkt te worden 
in zijn bewegingsvrijheid.
 
Velen van ons (mezelf inclusief) moeten hun lichaam op eenzelfde manier 
opnieuw leren aanvoelen.
 
We moeten bij onze absolute basis beginnen en onze spieren en gewrichten 
stabiliseren. Dan bewegen we een klein beetje en leren opmerken hoe dit 
aanvoelt. In Qi Gong heet dit je lichaam openzetten zodat de energie vrij kan 
stromen. 
 
Bij mensen met HSP gaat het vaak om een te veel aan energie dat zich 
opstapelt in ons lichaam en dat we moeten leren door ons heen te laten 
stromen. In de praktijk ervaar ik dat mensen vaak een combinatie van beide 
problemen ervaren (te weinig eigen energie en verkeerde energie die 
opstapelt.)
 
Wil je hier meer over weten dan nodig ik je graag uit in een groepsles of voor 
individuele begeleiding.
 
 

https://steffievandierendonck.com/contact-coaching/


Ik ben Steffie Vandierendonck: relaxatietherapeute, natuurgids, 
hoogsensitief en chronisch ziek. Ik noem de bovenstaande tips bewust 
wegen en geen stappen omdat je ze niet noodzakelijk in volgorde kunt 
afloppen. Iedere 'stap' heeft ook een hele weg in zich.  Zelf heb ik hier 
ruim 13 jaar ervaring mee, 7 jaar op professioneel niveau. 

Wie ik ben...

Ik schreef o.a. het boek 'Lupus, een jaar zonder einde?' maar wat ik er 
niet in vermelde was dat je wat je op je weg tegenkomt ook moet 
kunnen loslaten. Het is een voortdurende dans tussen:
 
- bewust worden van je grenzen
- er zo comfortabel mogelijk binnen bewegen
- op een gegeven moment ontdekken dat die grenzen verplaatst zijn en 
je veel meer kan dan je voor mogelijk hield.

 Als je er klaar voor bent, kan ik je hierbij begeleiden. Dit kan met 
groepslessen, individuele begeleiding of een jaartraject voor meer energie 
en voldoening.
 
Begeleiding kan zowel in real life als online. 
 
Meer weten? Contacteer me voor de mogelijkheden.

https://steffievandierendonck.com/contact-coaching/

