
 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Welkom bij de 3e en laatste masterclass. Je weet nu hoe je je stress-systeem optimaal kunt blijven 
benutten. Hoe belangrijk het is om voldoende te herstellen maar ook om te blijven focussen en 
vaker prikkels uit te sluiten. Ik hoop dat het je de afgelopen weken al vaker gelukt is om jezelf wat 
meer rust te gunnen om te herstellen. En dat je merkt hoeveel rustiger en prettiger je je daardoor 
voelt. Ook hoop ik dat je inmiddels wat meer zicht hebt op je stressbronnen en hoe ze in toom te 
houden. Dat het je lukt om vaker op de groene knop te drukken in plaats van de rode.  

Deze les ga ik mijn persoonlijke verhaal met jullie delen. Wat ik zelf best wel heel erg spannend vind. 
Daarmee wil ik je laten zien wat de impact van bepaalde gebeurtenissen zijn, welke blauwe plekken 
en krassen je met je meedraagt en hoe die je iedere dag weet beïnvloeden. Ik wil je laten zien hoe je 
daar mee om kunt gaan en je staande kunt houden als alles om je heen de mist in loopt. Maar ik wil 
je vooral laten zien dat je niet de enige bent die worstelt en nare dingen overkomt.   
 
Verder gaan we een hele leuke oefening doen waarmee je leert om op je gemak te zijn met 
ongemak! Zorg dat je een ballon bij de hand hebt! Heb weer veel zin in deze les met jullie! 
 
Heel benieuwd hoe dat online gaat als ik jullie niet live kan zien. Over de impact daarvan gaan we 
het overigens ook nog eventjes hebben.  
x Suzan 
 
THERE IS A CRACK IN EVERYTHING. THAT'S HOW THE LIGHT GETS IN. 
 
10 BELANGRIJKE LEVENSLESSEN 

1. JE HEBT OP HEEL VEEL DINGEN GEEN INVLOED – VERTROUW EROP DAT WAT ER OOK OP JE 
PAD KOMT JE DAT KUNT VERDRAGEN EN EEN MANIER ZULT VINDEN OM ER MEE OM TE GAAN 

2. VERZAMEL VEILIGE, LIEVE MENSEN OM JE HEEN 
3. VINDT STEEDS WEER DE MOED OM HULP TE VRAGEN ALS JE DIE NODIG HEBT 
4. DURF KWETSBAAR TE ZIJN EN JE LITTEKENS TE DELEN - DAN HEB JE EEN ANDER GESPREK DAN 

VANUIT WOEDE 
5. WEES DANKBAAR – IEDERE DAG WEER. JOUW MINDSET IS VAN LEVENSBELANG VOOR EEN 

GELUKKIG GEVOEL 
6. HOE JIJ EEN SITUATIE FRAMED IS BEPALEND VOOR JOUW WELZIJN 
7. FOCUS OP DATGENE WAT JE WILT CREEEREN EN NIET OP WAT JE WILT VERMIJDEN 
8. WEES JE BEWUST VAN JE COPINGSMECHANISMES 
9. WEES OP JE GEMAK IN ONGEMAK 
10. OORDEEL NIET TE HARD OVER ANDEREN! 

 
Om slim te blijven stressen draai je aan deze 3 knoppen: 

1. Manage je stressbronnen.  

SUZAN KUIJSTEN 

TIPS & TRICKS 

MASTERCLASS 3 – “ STRESS? JUST RELAX!” 



 

Laat de afdeling stress niet steeds overwerken want dan wordt stress chronisch en begint er 
van alles te haperen. 

2. Bouw voldoende rust in.  
Draag zorg voor je herstel. Manage je energie en niet je tijd. Plaats BOM-men in je agenda 
(bewuste ontspan momenten).  

3. Creëer Focus.  
Sluit zo veel mogelijk prikkels uit. Doe vaker aan singletasking in plaats van multitasking. 
Zorg ervoor dat je niet steeds afgeleid of gestoord wordt. 

 

Kortom, hoe kun je goed voor je stress-systeem blijven zorgen? Dat blijft steeds de vraag. 

Jullie zijn nu allemaal master in STRESS. Dus….. 

“Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better."  

- Maya Angelou –  

 

Check de beste masterclass tips op www.pumaacademy.nl!  

Of lees het boek Gek op stress, maar niet altijd! 

Het was supergaaf om met jullie samen te werken. Mocht je nog vragen hebben dan mag je me altijd 
mailen op suzan@charliejones.nl 
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