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Inleiding
Voor je ligt alweer het 2e nummer van het Energique
magazine.
Een blad die jou voorziet van allerlei tips voor een vitaal
en ontspannen (werk)leven.
Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt je
aangeboden door Energique & zo. 
Dit blad is ontstaan vanuit mijn wens om vrouwen te
helpen om meer ontspanning uit hun (werk) leven te
halen. Vrouwen vinden het vaak lastig om werk en privé
op een goede manier te combineren. Ze hebben daarbij
heel wat ballen in de lucht te houden. Ze zijn vaak erg
zorgend en weten zichzelf goed weg te cijferen. Dit heeft
invloed op het welbevinden en is onnodig. Mijn missie is
om ervoor te zorgen dat alle vrouwen op een
ontspannen manier kunnen werken en leven. Ik doe dat
door vrouwen te begeleiden en ze tools aan te reiken die
hun leven makkelijker en overzichtelijker maakt. Niet
alleen maar bij de theorie blijven hangen, maar juist
praktische tools die je gemakkelijk in kunt zetten in je
dagelijkse leven zodat je echt het verschil merkt. Ik wens
je veel plezier met het lezen van dit magazine en hoop
dat ik een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van
stress in jouw leven.
 
Mocht je na het lezen van dit magazine nog vragen of
tips hebben dan kom ik graag met je in contact. 
Dat kan via info@energiqueenzo.nl.  
 

Liefs Miranda



Mijn verhaal 
Het is mei 2000 en ik hang wat op de bank. Ik

voel me ellendig en schuldig want ik heb me

voor de zoveelste keer ziek moeten melden.

Het gaat gewoon niet meer, ik ben helemaal

op. Ik ben gefrustreerd en enorm

teleurgesteld in mezelf want dit is niet de

eerste keer dat me dit overkomt. Eerder was

ik ook al eens overspannen en ben ik een

aantal maanden ziek thuis geweest. Daarna

ging het eigenlijk een hele tijd goed, maar de

laatste tijd merkte ik alweer dat het steeds

minder goed met me ging. Ik wilde daar

natuurlijk niet aan toegeven en dus liep ik nog

een stapje harder. Met nu als resultaat dat ik

helemaal op ben.  De bedrijfsarts zegt dat ik

rustig aan moet doen en vooral leuke dingen

moet gaan doen. Maar hoe dan? En wat is nog

leuk? Ik kan het niet meer bedenken.

 

 

Ik ben mijn eigen zoektocht gestart naar de

juiste oplossingen voor mij. Het heeft mij jaren

gekost, maar uiteindelijk vond ik wat ik nodig

had. Deze tools gebruik ik nog dagelijks en zet

ik nu ook in bij de coaching van mijn cliënten.

Daarnaast ben ik me gaan scholen op leefstijl,

ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om

fit en vitaal te zijn. Maar ik weet ook hoe lastig

het is om je overgewicht aan te pakken als je lijf

niet mee wil werken. Blijf dan maar eens

gemotiveerd. Al deze facetten hebben er aan

bijgedragen dat ik een enorme passie heb

ontwikkelt voor stress en de begeleiding van

vrouwen bij het toevoegen van meer vitaliteit

en ontspanning aan hun (werk)leven.

Mocht ik iets voor je kunnen betekenen dan

kom ik graag met je in contact. 

 

Liefs Miranda



De huidige maatschappij vraagt veel

van ons. Daarnaast hebben we zelf

ook nog wel wat ambitie op

verschillende vlakken. Zo willen we

een goede moeder zijn, een lieve

partner, gemotiveerde werknemer,

attente vriendin. Daarnaast vinden

we vaak dat we vitaal moeten zijn en

minstens twee keer per week moeten

sporten. 

 

Het vele moeten neemt

veel energie van ons weg
Al dit 'moeten' vraagt veel van ons en

neemt veel energie bij ons weg. Het

zorgt ervoor dat we altijd een soort

struggle ervaren tussen ons

werkleven en ons privéleven. Als we

op het werk zijn maken we ons druk

om de kinderen, zijn we thuis bij de

kinderen dan maken we ons weer

druk over het werk.

 

 

 

 

 

De eeuwige
struggle tussen
werk en privé



Waar mag jouw leven over
gaan?
Om dit gevoel te kunnen veranderen is het
nodig dat je helder hebt waar jouw prioriteiten
liggen en waar je wilt dat jouw leven over
gaat. Stel jezelf eens voor dat je 80 jaar oud
bent en terugkijkt op je leven. Wat zou je dan
bereikt willen hebben? Waar zou je trots op
zijn en waar wil je dat je leven over is gegaan?
En misschien juist ook: wat wil je juist niet
terugzien in je leven?
 

Spijt
Het blijkt dat mensen die op hun sterfbed
liggen spijt hebben van de volgende 5 dingen:
1. Was ik maar trouw gebleven aan mezelf, in
plaats van te doen wat anderen van me
verwachtten.
 
2. Had ik maar niet zo hard gewerkt, dan had
ik meer tijd gehad voor mijn gezin en andere
geliefden. 
 
3. Had ik mijn emoties en gevoelens maar
meer durven laten zien.
 
4. Had ik maar contact gehouden met mijn
vrienden en meer tijd met ze doorgebracht.
 
5. Had ik mezelf maar wat vaker toegestaan
gelukkig te zijn.
 
Jouw antwoorden op deze vraag kan je
helpen bij prioriteiten leren stellen. Zorg dat je
prioriteiten bij de juiste zaken liggen zodat je
later geen spijt krijgt van dingen die je hebt
gedaan of juist niet hebt gedaan. 
 
Je prioriteiten kunnen ook wijzigen naar
gelang je situatie en de fase waarin je zit. Zo
zul je andere prioriteiten hebben als je een
jong gezin hebt dan met volwassen kinderen. 
 

Leren 'nee' zeggen
Prioriteiten stellen betekent dat je ook leert
om 'nee' te zeggen tegen zaken die jij niet zo
belangrijk vindt. Je eigen grenzen stellen is
misschien niet altijd even gemakkelijk, maar
wel heel erg nodig. 
 



HAVERMOUT ONTBIJT OMELET MUGCAKE

Een waar cadeautje voor de
mensen die 's ochtends wat

meer tijd hebben.
Neem een grote mok en kluts
hierin een ei. Prak een banaan

tot een plakkerig geheel en
voeg dit toe aan de ei. Voeg nog

3-4 eetlepels havermout
vlokken toe.

Nu kun je kiezen: zelf vind ik
het lekker om kaneel toe te

voegen, anderen kiezen voor
rauwe cacao of vanillepoeder.
Verwarm het geheel 2 minuten
in de magnetron. Wanneer het
klaar is stort je het cakeje op je

bord en garneer je het met
Griekse yoghurt, blauwe besjes,

cashewnootjes en nog wat
kaneel.

”

“

Eiwitten zorgen lang voor
een verzadigd gevoel. Dit
gerecht is zowel geschikt

voor het ontbijt als voor de
lunch.

Klop 2 eieren los in een
kopje. Giet wat olijfolie in
een koekenpan en bak de

eieren. 
Voeg er op het eind wat

spinazie aan toe.
Sla het ei dubbel en voeg er

een halve avocado en
stukjes gerookte zalm aan

toe. Garneer met wat peper
en zout.

Havermout is bij uitstek een

goed ontbijt. Je kunt het

zowel warm als koud eten.

Doe wat (plantaardige) melk

in een pannetje en zet het

op het vuur. Voeg hieraan

toe 40-50 gram havermout

vlokken aan toe en een

banaan. Verwarm het, maar

laat het niet koken. 

Voeg nog wat kaneel toe en

blauwe bessen. Wil je liever

koude havermout, zet dan

40-50 gram havermout

onder melk in de koelkast en

garneer het de volgende

dag. Ook makkelijk om mee

te nemen.

Een goed begin van de dag

Platte tekst toevoegen

Makkelijk verteerbaar
voedsel vraagt niet
veel energie om te
verteren. Hierdoor

houd je lichaam
energie over voor

andere zaken. 
En dat merk je!



Maak je doelen waar in 2020

Met het nieuwe jaar weer voor de boeg is het goed om  eens terug te kijken op het afgelopen jaar en
te bedenken waar je je het komende jaar op wilt gaan richten. Het is erg leuk om hiervoor een
jaarthema te bedenken. Door ergens een thema aan te hangen geef je je brein een opdracht
waardoor je meer gefocust zult zijn op de dingen die bij dit thema passen. 
Misschien herken je het wel: je bent toe aan een nieuwe auto en hebt een bepaald merk in je hoofd.
Ineens zie je dit merk auto overal rijden. Uiteraard reden die auto's er eerder ook wel, maar heb jij ze
niet opgemerkt omdat jouw aandacht daar niet naar uit ging. Wil je bijvoorbeeld (zoals veel mensen)
een aantal kilo's kwijt in het nieuwe jaar dan zou je als thema gezondheid kunnen nemen. Jouw brein
gaat dan zaken bedenken die hierbij passen zoals recepten opzoeken of er komt ineens allerlei info
voorbij over die nieuwe sportschool in jouw wijk.  Probeer het maar eens uit, het werkt echt.
 
Tips om je doelen te bereiken:
1. Bepaal wat je doel is. Als je wat wilt bereiken moet je goed weten wát je wilt bereiken.
2. Bedenk waarom jij dit doel wilt bereiken. Schrijf eens voor jezelf op waarom je dit doel graag wilt
bereiken. Wat zal er straks anders zijn als je dit hebt bereikt? Probeer dit te visualiseren en echt te
voelen hoe het straks anders zal zijn. Blijf dit herhalen. 
3. Maak een stappenplan met haalbare doelen. Maak de doelen niet te groot, maar werk met kleine
subdoelen die je gemakkelijk kunt behalen.
4. Het duurt minstens 3 maanden om je nieuwe gedrag eigen te maken. Neem daarom ook deze tijd
en blijf herhalen. Oefening baart kunst!
5. Wees niet te streng voor jezelf als het even een dagje minder gaat. Veranderingen gaan nooit in
één rechte lijn, maar juist met golfbewegingen. Pak gewoon de draad weer op, je bent tenslotte maar
een mens. 
 

En vergeet niet: elke kleine verandering zorgt uiteindelijk
voor een groot resultaat!
 



20-30%
van de volwassenen heeft

last van slapeloosheid. 
Het komt vaker voor bij
vrouwen en op latere

leeftijd.

Haal meer uit je slaap met deze slaaptips

 

Stress op het werk, rekeningen die nog betaald moeten
worden, deadlines die gehaald moeten worden, ze zorgen
ervoor dat Nederland massaal wakker ligt. 
Af en toe eens een nachtje wakker liggen is op zich niet zo
erg, maar als het een gewoonte wordt dat je elke nacht uren
naar het plafond ligt te staren wordt dat het wel.
Hier volgen een aantal tips die ervoor kunnen zorgen dat je
nachtrust verbetert.
 

Daglicht zorgt ervoor dat je biologische klok goed
functioneert. Het is daarom belangrijk dat je elke dag
minstens een half uur  buiten bent . Maak dus een
gewoonte van een lunchwandeling

1

Sporten is goed voor je, het zorgt ervoor dat je lichamelijk
vermoeit raakt waardoor je lekker kunt slapen. Let er wel
op dat je niet te laat op de avond nog sport, dit bemoeilijkt
juist het inslapen.

2

3
Neem eens een gezonde snack voor het slapen gaan.
Denk hierbij aan Griekse yoghurt met perzik  en een
lepeltje honing of een lekkere aardbeien smoothie van
aardbeien, yoghurt en honing.

4
Een goed hoofdkussen en matras  is belangrijk voor een
goede nachtrust. Laat je hierover eens informeren door
een expert.. Je nachtrust is belangrijk om in te investeren!

5

Uitslapen, het klinkt altijd heerlijk, maar zorgt er ook voor
dat je je de rest van de dag vaak niet zo prettig voelt. Zorg
voor een vast slaapritme waarin je op hetzelfde moment
naar bed gaat en weer opstaat. Dit zorgt voor de energie
die jij nodig hebt.

6
Vermijd alcohol als slaapmutsje. Het zorgt er misschien
wel voor dat je lekker inslaapt, maar helaas ook dat je niet
in je REM slaap komt waardoor je niet volledig herstelt. 

Pieker jij veel en gebeurt dit vooral als je wilt gaan slapen?
Probeer eens van je af te schrijven. Schrijf in een boekje
wat je bezighoudt en waar je nog om moet denken. Zo
vertrouw je het toe aan het papier en kan het uit je hoofd.
Zo kun je wel lekker inslapen.

7

Een ademhalingsoefening kan ervoor zorgen dat je
heerlijk in kunt slapen. Doe daarom de volgende oefening:
Adem in 4 tellen door je neus (je buik zet uit)
Adem in 6 tellen uit door je mond (je buik trekt weer in).
Als je twijfelt of je wel goed ademhaalt kun je ook je
handen op je buik leggen. Komen je handen niet omhoog
als je inademt, dan gaat er iets niet goed.

8

Slaap lekker!



Online programma Meer grip op je (werk)leven
Lig jij ’s nachts ook wakker? Lig je te piekeren omdat je echt niet meer weet hoe je het
allemaal voor elkaar moet krijgen? Zie je al tegen je nieuwe werkdag op wetende dat je
weer gesloopt thuis gaat komen en nog niet die dingen hebt gedaan die je wilde doen?
Zie je het af en toe even helemaal niet meer zitten en zou je het liefst lekker onder de
wol weg willen kruipen even lekker afgesloten van de buitenwereld met al haar
verplichtingen?
 
Stress, het is aan de orde van de dag en het geeft steeds meer problemen. Zo lijkt
iedereen tegenwoordig wel een burn-out te hebben of we kennen wel iemand in zo’n
situatie. Dat moet toch anders!
Zelf heb ik ook altijd last gehad van veel stress. Dit uitte zich in meerdere keren
overspannen raken. Ik kon maar niet bedenken waar het toch steeds mis ging en wat er
voor zorgde dat het me steeds opnieuw overkwam. Ik ben toen gaan zoeken naar
oplossingen die mij zouden kunnen helpen. En die heb ik gevonden! Betekent dit ik nu
nooit geen last van stress meer heb? Helaas, stress blijft altijd onderdeel van mijn leven.
Maar ik kan nu zeggen dat mijn stress veel beter beheersbaar is geworden en dat ik nu
weet welke handige tools ik in kan zetten gedurende mijn (werk)dag om mijn energie te
bewaken. En dat gun ik jou ook!
 
Ben jij iemand die momenteel veel last van stress heeft? Of ben je misschien als eens
eerder voor langere tijd uitgevallen met burn-out klachten? Merk je dat je hierdoor
‘vatbaarder’ bent geworden voor stress en staat dat een ontspannen leven in de weg?
Dan kan ik je helpen.
 
Speciaal voor jou heb ik het programma meer grip op je (werk)leven ontwikkelt. 
Hierin kun je in je eigen tempo met verschillende onderwerpen aan de slag. Ik geef je
handige tools die makkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse leven en die écht het
verschil maken. Omdat ik ook weet dat het niet altijd gemakkelijk is om iets zelf te
moeten doen heb ik aan dit programma een drietal coaching momenten toegevoegd.
Zo kunnen we samen kijken waar je staat en kan ik je helpen bij eventuele vragen. 
Aan het einde van dit programma heb jij alle tools in handen om meer grip op je
(werk)leven te krijgen en zul je je meer ontspannen gaan voelen. 
 
Klik hier voor meer info

https://www.energiqueenzo.nl/meer-grip


Kijk voor meer informatie op www.energiqueenzo.nl
of neem contact op via: info@energiqueenzo.nl
 

Volg je Energique al op social media?

Life is what is happening 

to you

while you are busy

making other plans

https://www.facebook.com/energiqueenzo/
https://www.instagram.com/energiqueenzo/
http://energiqueenzo.nl/

