DOORBREEK JE
PERFECTIONISMEPIEKERPATROON
Creativiteit als bron voor gezondheid
bij perfectionisme en piekeren

"WHAT PEOPLE IN THE WORLD THINK OF YOU
IS REALLY NONE OF YOUR BUSINESS."
Martha Graham

SANNE DRIESSEN / KUNSTZINNIGGEZOND.NL

"THE FASTEST WAY TO STILL YOUR MIND
IS TO MOVE YOUR BODY...
PUT YOUR PSYCHE IN MOTION
AND IT WILL HEAL ITSELF."
Gabrielle Roth
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Voorwoord
Wat fijn dat je het initiatief hebt genomen om deze gids te downloaden.
Voordat je verder leest wil ik me graag even aan je voorstellen.

Ik ben Sanne
Als beeldend therapeut ondersteun ik mensen om weer
te vertrouwen in zichzelf en te leven op een manier die bij ze past.
Vaak komen mensen naar me toe na een periode van overbelasting,
hebben stressgerelateerde klachten of een burn-out. Of ze hebben een
sterke wens om voor zichzelf te kiezen en willen zich ontwikkelen.
Zelf herken ik heel goed wat het is als je jezelf in de weg zit. Als
danser ben ik vroeg getraind om het uiterste van mezelf te vragen,
kritisch naar mezelf te zijn en om door te gaan ondanks dat mijn
lichaam rust nodig had.
Om met alle stress en discipline om te gaan had ik een uitlaatklep
nodig. Ik vond de liefde voor dans terug in vrije dans en ik ontdekte
dat ik veel kon verwerken als ik schilderde.
Dit ging eerst auto-didactisch, later heb ik me, na de dansacademie,
verder in de innerlijke wereld van de mens verdiept via verschillende
opleidingen zoals kunstzinnige therapie en lichaamsgerichte
scholingen.
Ik heb als beeldend therapeut ervaring opgedaan in de psychiatrie
en psychosomatiek, in een ziekenhuis en in een Toon Hermans Huis.
Nu volg ik mijn droom en heb ik een eigen praktijk Kunstzinnig
Gezond in Gezondheidscentrum Utrecht Oost.
Dit e-book richt zich specifiek op
perfectionisme en piekeren. Hopelijk haal
je er inspiratie uit zodat ook jij uit
beperkende patronen kan breken, voluit
kan leven en voor jouw beste
gezondheid kan gaan.
Veel plezier met dit e-book!
Liefs, Sanne
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CREATIVITEIT ALS BRON VOOR GEZONDHEID

Contact
Kunstzinnig Gezond
Gezondheidscentrum Utrecht Oost
Bloemstraat 65F
3581 WD Utrecht
Sanne Driessen
06-38338839
info@kunstzinniggezond.nl
www.kunstzinniggezond.nl
facebook.com/kunstzinniggezond
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Perfectionisme is geen
slechte eigenschap
Eerst even vooropgesteld:
perfectionisme kan ontzettend handig
zijn, bijvoorbeeld voor je werk. Ik wil
natuurlijk niet dat je jezelf iets gaat
aanpraten. Want eerlijk is eerlijk, je krijgt
een hoop dingen voor elkaar en je krijgt
waardering voor wat je doet wanneer je
je op alle details richt.
Maar, wanneer perfectionisme een
steeds bepalender rol krijgt in je leven
kan het tegen je gaan werken en je
beperken in de keuzes die je maakt.
Je ontwikkelt bijvoorbeeld angst om iets
fout te doen, je waardeert jezelf alleen
als je iets presteert of je doet er alles aan
om anderen maar niet teleur te stellen.
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De andere kant van
perfectionisme
Wanneer je je steeds meer laat leiden
door perfectionisme kan je gaan
verkrampen.
Je spieren trekken samen, je bent
constant alert en je stressniveau schiet
omhoog. Of je gaat steeds negatiever
denken en piekeren. Extreem
perfectionisme kan zelfs leiden tot
depressie, burn-out, angst of
eenzaamheid. Goed om in de gaten te
houden dus!
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PERFECTIONISME EN PIEKEREN
GAAN VAAK HAND IN HAND

Wat niet helpt:
Hieronder een aantal voorbeelden van “niet-helpende
gedachtepatronen”.

Zwart/wit denken. Er bestaat alleen goed en fout en
niks anders.
Generaliseren. “Alles wat ik doe gaat altijd verkeert”
Alleen je fouten zien en niet je successen.
Positieve gebeurtenissen niet meetellen.
Snelle conclusies trekken door te denken wat
anderen zullen denken of door de toekomst te
voorspellen.
Dingen groter maken dan ze zijn, of juist klein zodat
ze minder belangrijk lijken.
Gevoelens als feiten zien. “Ik schaam me rot dus ik zal
wel een idioot zijn.”
Woorden als “ik moet” gebruiken waardoor je snel
een schuldgevoel ontwikkelt.
Jezelf of anderen labels opleggen. “Ik ben een
mislukking”
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Op welk gedachtepatroon
betrap jij jezelf?
Zijn er dingen die je herkent van hierboven?
Schrijf ze eens op.
Je hoeft er verder niks mee.

.............................................................
.............................................................
.............................................................

Hier komen de oordelen
Heb je de neiging om nu een oordeel over jezelf te vellen?
Bijvoorbeeld: “Zie je wel, ik doe het allemaal niet goed.”
Daar heb je hem weer. Het is zo’n hardnekkig
gedachtepatroon waar we zo vertrouwd mee zijn geraakt.
Ooit had het misschien een functie, maar helpt het je nu
nog?
De allereerste stap in het doorbreken van een
gedachtepatroon is om het te herkennen. En als je
hierboven iets hebt opgeschreven dan heb jij die stap dus
al gemaakt! Good for you!
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De tweede zeer, zeer, zeer,
niet te vergeten,
o zo belangrijke stap:

Je oordelen parkeren “Oké, ik krijg blijkbaar meteen
een niet zo stimulerende gedachte”. Parkeer hem
even. Hij hoeft niet gelijk weg, zet het naast je neer.
Afstand nemen. De gedachte even van een afstand
bekijken zodat je het risico om erin meegezogen te
worden verkleint.
Knik de gedachte in jezelf even toe “hoi, daar ben je
weer”.
Voel je niet verplicht iets met die gedachte te
moeten doen. Zie de gedachte niet als een waarheid
maar als een deel van jou dat het belangrijk vindt
even zijn stem te verheffen. Je hebt nog veel meer
andere kanten in je!
Jezelf weer achter het stuur krijgen (die perfectionist
was even naar voren gekropen).
Met compassie en mildheid naar jezelf kijken. Je
bent aan het leren en ontwikkelen en je hoeft niet
perfect te zijn.
Oh wacht, dat waren 1, 2,.. 6 stappen…
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"EVERY CHILD IS AN ARTIST.
THE PROBLEM IS HOW TO REMAIN AN
ARTIST ONCE WE GROW UP."
Pablo Picasso
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Food for thought
Het is niet altijd even eenvoudig een
PerfectionismePiekerPatroon los te laten, zo zijn we het
nu eenmaal gewend. Maar het is zo de moeite waard!
Stel je eens voor dat het je leidt naar een ontspannen
levenshouding, minder schuldgevoelens, meer creativiteit
en een positievere blik op het leven. Ook gaat het niet ten
koste van je prestaties, maar het geeft je de ruimte om te
groeien, zodat je die prestaties op een meer ontspannen
manier haalt en de wereld niet instort als het resultaat
anders uitpakt.

NOG EEN PAAR HELPERS OP EEN RIJ:
Zie kritiek of feedback niet als aanval maar als
een mogelijkheid om te leren (Ik begrijp dat dit
nu juist lastig is. Denk aan de stappen van
hierboven).
Neem risico’s, doe iets heel nieuws en oefen met
‘fouten’ maken.
Sta stil bij de dingen die goed gaan en geef
jezelf complimenten.
Goed is goed genoeg en niemand verwacht dat
je perfect bent.
Waardeer het proces van wat je ervaart en leert
en richt je niet alleen op het eindresultaat.
Maak je zelfbeeld niet afhankelijk van je
prestaties.
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Praktische tips
NEEM AFSTAND
Wanneer je merkt dat je
aan het piekeren bent of
iets voor de zoveelste keer
aanpast neem dan even
afstand en ga iets heel
anders doen. Door de
afstand doorbreek je al even
je PerfectionismePiekerPatroon.

BEWEEG EN
MEDITEER
Wanneer je die afstand, die korte
pauze benut door iets te doen wat je
stressniveau verlaagt is het risico
kleiner om terug te vallen in je oude
patroon als je weer doorgaat waar je
gebleven was.
In verschillende studies komt naar
voren dat bewegen en meditatie de
meest effectieve manieren zijn om je
stressniveau te verlagen, maar… niet
iedereen houdt van hardlopen of lukt
het om 3 kwartier stil te zitten.
Gelukkig zijn er meer mogelijkheden. 12

WAT ALS FITNESS EN MEDITEREN NIET
JOUW 'CUP OF TEA' ZIJN?
Ga eens na wat voor bewegingsactiviteit je
fijn vindt om te doen. Misschien had je als
kind een hobby die je leuk vond. Probeer in elk
geval iets te vinden waar je plezier uit haalt.
En… wees ook hier weer niet te kritisch.
Probeer nieuwe dingen uit en laat je verrassen.
Zo leer je gelijk met ‘fouten’ om te gaan en
neem je steeds beter waar wat bij je past.

Mediteren kan ook op andere manieren dan 3
kwartier stilzitten op een meditatiekussen.
Eigenlijk kan het bij alles wat je doet, als je
maar met heel je aandacht bij die activiteit
bent. Dus ook al sta je de afwas te doen, ook
dat kan heel mindful zijn. De temperatuur van
het water, de textuur van glazen en borden...
Probeer het allemaal waar te nemen.
En als je afdwaalt: haal adem en ga bewust
terug naar wat je aan het doen bent.

13

SchilderMeditatie
Dit kan ik je natuurlijk van harte aanbevelen.
Stuur je overwerkte gedachtepatroon even op
vakantie en laat je handen het werk doen.
Ga tekenen of schilderen, zonder dat je van
tevoren weet wat het gaat worden. Laat je
maar verrassen, het hoeft niet mooi te worden
en niemand hoeft het te zien.

SchilderDans oefening
Zet wat schilder materiaal
klaar. Acryl, aquarel, wat je maar
in huis hebt. Het hoeven echt
niet de beste materialen te zijn,
het gaat erom dat je het gaat
doen. Kijk even of je dit met je
vingers of met kwasten wil doen.
Wanneer je met je handen werkt
gebruik je meer tastzintuigen,
met de kwast zit er meer afstand
tussen jou en het papier. Het zijn
allebei prima manieren.
Zoek muziek waar je je prettig
bij voelt. Zet een bepaald
nummer klaar en ga er eerst nog
even goed voor zitten. Staan je
voeten op de grond? Hoe is de
afstand tussen jou en de tafel?

Neem even de tijd om alleen
maar je adem te volgen, te
voelen hoe je zit en hoe de stoel
je gewicht draagt.
Zet dan de muziek aan en pak
intuïtief een kleur die je
aanspreekt en begin. Of je nu
met je vingers of een kwast
werkt, beweeg over het papier.
Alsof je over het papier danst. Je
kunt de muziek je laten leiden
en inspireren. Wissel van kleur
zo vaak je wil. Denk niet teveel
na, laat het maar gebeuren.
Rond het af zodra dat goed
voelt, je hoeft niet per se te
wachten tot het nummer is
afgelopen.
Hoe was het om op deze manier
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te werken?

In je rugzak en op reis

Je hebt nu mega veel adviezen,
tips, do’s en don’ts op een rijtje.
Duizelt het je al?
Als begin kan je één van de dingen
die je gelezen hebt uitvoeren. Kijk
of het lukt om dit een week vol te
houden en dan een andere manier
uit te proberen.
Misschien heb je behoefte aan een
steuntje in de rug? Je hoeft het
namelijk niet allemaal in je eentje te
doen. Ik wil je er met alle liefde aan
helpen herinneren.
Ik stuur je 4 dagen een e-mail met
oefeningen en inzichten om je op
weg te helpen.
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DOORBREEK JE PERFECTIONISMEPIEKERPATROON 4-DAAGSE.
Wil je meer zicht krijgen op je
PerfectionismePiekerPatroon?
Ben je er aan toe om iets nieuws te proberen?
Wil je weten hoe dans- en schildermeditatie je
helpen om los te laten?

Ontvang gratis:
4 mails met met oefeningen, informatie en tips.
4 werkbladen:

Aandacht voor je fundament
1-2 minuten piekerrescueplen
Je PerfectionismePiekerPatroon onder de loep
Bundel je hulpbronnen

Ja, ik ga de uitdaging aan!
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