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Maak van je hart geen hart van steen!

Hoe vaak blijf je niet lopen met kleine irritaties. Deze irritaties kunnen zowel gaan over je 
eigen handelen en denken als over voorvallen met anderen. 

Het zijn deze irritaties die maken dat je niet voluit kunt functioneren. Ze belemmeren 
eigenlijk jou unieke zijn. 

Wanneer functioneer jij optimaal? 
Vaak is dat wanneer je lekker in je vel zit, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak. 

Irritaties, hoe klein dan ook, zorgen ervoor dat je niet optimaal kunt functioneren. 
Uiteindelijk kunnen deze zelfs ertoe leiden dat je in een burn out situatie terecht komt. Het 
is dan ook beter om te voorkomen dan om te genezen. 

Maar wat kun je hier nu aan doen?  

1. Erken dat er irritaties zijn en benoem deze voor jezelf. 
Erkenning is de eerste stap op weg naar de oplossing. Zolang je niet erkent dat er 
situaties zijn die je in de weg zitten kun je er niet mee aan de slag.  

2. Bespreek deze irritaties met een vertrouwenspersoon. 
Een vertrouwenspersoon is een persoon die er onvoorwaardelijk voor je is. Deze kun je 
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alles in vertrouwen vertellen en deze zal echt naar de luisteren. Als vertrouwenspersoon 
kun je een familielid, vriend(in), werkgever, collega’s of andere bekende nemen. Ook kun 
je hiervoor terecht bij een counseller. Het belangrijkste aan een vertrouwenspersoon is 
dat jij je veilig bij deze persoon voelt.  

3. Ben dankbaar voor de lessen die je leert aan de hand van de irritaties. 
Ieder mens blijft zijn hele leven leren. Iedere levensfase levert weer nieuwe uitdagingen 
waarmee je aan de slag mag gaan. Door dankbaar te zijn voor de lessen die je geleerd 
hebt geef je een positieve lading aan de situatie. Deze dankbaarheid is een onderdeel van 
de verwerking van hetgeen je mee hebt gemaakt, bij jezelf of in relatie tot een ander. 

Als counseller heeft Daphne Kempkens-Utens alle skills in huis om voor jou de 
vertrouwenspersoon te zijn die je nodig hebt. Dus wanneer je één of meerdere keren wilt 
sparren over de irritaties in je leven met een empathisch begeleidster die onbevooroordeeld 
naar je luistert en je handvaten geeft om de irritaties op de juiste wijze aan te pakken. 
Neem dan, voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden, contact met haar op. Deze 
gesprekken kunnen zowel fysiek als via de digitale weg plaatsvinden.  

Een laatste advies: 
Blijf niet hangen in je irritaties maar ga ermee aan de slag! 
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