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Upgrade Yourself

➻ Wat belooft het?

Een APK voor je auto is normaal, stelt
mental coach Dennis Huizenga. Maar
hoe zit dat met jezelf? Hij geeft onder
de naam ‘Upgrade Yourself’ APK’s aan
topsporters, hotemetoten en gewone
stervelingen die oververmoeid/gestrest/
futloos zijn. Om in balans te komen en
meer energie te krijgen. Zoals hij het
omschrijft: ‘Be the best you you can be.’

➻ Hoe werkt

het?

In het Upgrade Yourself-programma
word je in tien weken begeleid naar
een verbeterde jij. Tijdens de sessies
wordt een ‘mentale blauwdruk’ gemaakt
die zorgt voor bewustwording van je
gedrag. Daarnaast kijkt Dennis naar je
doelen, waarden en overtuigingen.

➻ Wat houdt
het

in praktijk in?

Niks mis met de design-praktijkkamer
van Dennis in het pittoreske Nunspeet,
maar alleen al bij de gedáchte aan tien
urenlange sessies schiet ik in de stress.
Gelukkig blijkt Dennis te porren voor
een extra lange alles-in-één-sessie.
We gaan van start. Of nou ja, ik. Want
Dennis wil van alles weten: of ik goed
slaap, hoeveel ik werk, of ik vaak stress
ervaar. Aanvankelijk voelt het wat ongemakkelijk, al dat geklets over mezelf, en
dan heb ik het nog niet eens over de
indringende blik van mijn mentale
coach. Na een ondervraging van ruim
een uur concludeert Dennis dat ik met
een paar heel simpele technieken meer
uit mezelf zou kunnen halen. Eerst
moet ik leren beter te ‘aarden’: “Bedenk
dat je een boom bent met wortels in de
aarde. Zie je, je staat nu al veel steviger.”
Verder dien ik vaker rustpauzes te
nemen. Dus bewust momenten inbouwen
waarop ik even niet met mijn werk
bezig ben. Dennis: “Een goede activiteit
is seks, omdat je dan echt even helemaal aan niets anders denkt.” Is er even
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geen bedpartner voorhanden, dan kan
ik ook iets anders doen waar ik een
‘echte passie’ voor heb. “Wandelen met
je hond, een rondje fietsen of postzegels
inplakken voor mijn part,” aldus Dennis.
Als het me maar in een zekere flow
brengt, want dan ontspan je pas écht.
Ik geloof mijn nieuwe mentale goeroe
op zijn woord en samen doen we
afsluitend een kijk- en luistermeditatie:
luisteren naar de geluiden die voorbijkomen en kijken naar de dingen die
je ziet zonder daar direct een
oordeel aan te verbinden. Ik zou
liegen als ik zeg dat ik na deze
ene sessie een ander mens ben,
maar ik ga zeker proberen om
een aantal tips van Dennis in te
passen in mijn dagelijkse leven.

➻ Voor- en nadelen?

Dennis werkt niet volgens een vooraf
vastgestelde methode, maar gaat samen
met jou aan de slag. Nadeel is dat het
een dure, tijdrovende liefhebberij is.
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➻ Hoe werkt
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upgrade yourself
① Pak vaker rust.
② Zorg dat je ‘aardt’ zie jezelf als ’n boom
met de wortels stevig
in de aarde.
③ Seks ontspant!

➻ Wat houdt het
in praktijk in?

Een meditatiekussen, mok thee en een heus
werkboek zijn de ingrediënten van de workshop mindfulness bij trainer Guido Stalman
van Mindful Utrecht. Ik verwacht een en al
zweverigheid, maar zowel Guido’s uitleg als
de bijpassende oefeningen blijken lekker
concreet. Bijvoorbeeld: noem voor het slapengaan tien dingen op waar je die dag van hebt
genoten. Of: focus drie keer per dag drie
minuten op je ademhaling. Stress kan ik volgens hem het beste te lijf gaan door a) stil te
staan b) te ademen c) te kijken en voelen wat
er aan de hand is en daarna d) heel bewust te
handelen. “Oefen om je aandacht terug te
brengen naar je lichaam en je adem,”
aldus Guido. “Hoe paradoxaal het
Mindfulness
ook klinkt, het werkt ontspanbetekent gefocust,
nend om steeds weer naar het
oplettend, alert.
huidige moment terug te keren.
Mindfulness helpt je
Het stelt je in staat om bewust in
het leven te staan.” Omdat je
om meer rust
mindfulness
niet in een middagje
in je hoofd te
onder de knie hebt, oefen ik minibrengen.
maal eens per dag om met aandacht
te eten, met aandacht te voelen hoe ik
zit/loop/sta/adem. Ik roep bewust ‘ho, stop!’

➻ Zelf doen?

Dennis biedt maatwerk, de prijs varieert
per cliënt. Richtprijs: €150 per sessie.

het?

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn ontwikkelde
de mindfulnesstraining bijna veertig jaar
geleden. Hij noemde zijn programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Dit
achtweekse programma wordt inmiddels
door heel Nederland gegeven en doorloopt
diverse stadia: van leren eten met aandacht tot
het herkennen van signalen van stress. De
bedoeling is dat de oefeningen – zoals inzichtmeditaties en adempauzes – op den duur een
vaste plek krijgen in je dagelijkse leven.

De sessie met Dennis was mijn ontmaagding op het gebied van zielenknijpers. En gek genoeg smaakt dat
naar meer. Alleen al het feit dat ik eens
ongegeneerd over mijn onzekerheden,
angsten en ambities kon praten, was
een enorme opluchting. Dat ik ook heel
zinvolle adviezen kreeg, was helemaal
mooi. Wanneer weer?

➻ Kosten?

het?

Mindfulness is niets anders dan aandacht
hebben voor het moment. In ons hoofd zijn
we vaak bezig met het verleden, het straks en
de toekomst. Mindfulness leert je om de automatische piloot los te laten en te focussen op
het nu. Dat levert minder stress, gepieker en
irritaties op en meer plezier en ontspanning.

➻ Wat is de conclusie?

Op de website van Dennis (www.
newmentalcoaching.nl) vind je een
overzicht van al zijn workshops en
programma’s. Ook heeft hij een handzaam
boekwerk geschreven met de toepasselijke titel Upgrade Jezelf. Aanrader!

Mindfulness
➻ Wat belooft

van de Nederlandse vrouwen
ontspant door... te gluren bij
de buren. Juicy detail: een
blote buurman is Zo gespot,
want 2% van de Nederlanders
relaxt het liefst naakt.
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‘Wat een enorme
opluchting om
eens ongegeneerd
over mijn angsten,
on Zekerheden en
ambities te
praten’
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3x

Body & mind
LUNCH EENS
IN STILTE

Eet elke hap met aandacht. Kauw flink.
Ruik, kijk en proef!

LEUN ACHTERUIT
IN JE STOEL, ZAK
IN DE ZITTING

Voel je voeten op de vloer, de spieren in
je dijbenen, je ademhaling.

VOEL JE VOETEN ALS
JE WACHT

We staan elke dag weleens in de rij. Mooi
moment om te voelen hoe je staat. Waar
ben je met je gedachten? Wat voel je?

als ik dreig in een paniekmodus te schieten.
Vooral de laatste oefening is goud waard,
want mindfulness leert me om te relativeren
en een bewuste keuze te maken: laat ik me
door deze stressvolle gedachte meesleuren of
creëer ik ruimte voor een oplossing? De oefeningen zijn praktisch en makkelijk te integreren
in het dagelijkse leven, waardoor ik ze op den
duur als vanzelf hoop te gaan toepassen.

➻ Voor- en nadelen

Mindfulness moet je leren. Via een achtweekse
cursus krijg je de materie onder de knie.

➻ Wat is de conclusie?

Mindfulness maakt je via heel simpele trucs
veel bewuster van je omgeving en handelingen.
Ik próef mijn eten weer, pieker minder en
geniet tijdens het filerijden zelfs van het
lentezonnetje. Ik leef met aandacht!

➻ Zelf

doen?

Kijk op www.mindfulutrecht.nl voor info en
workshops.

➻ Kosten?

Die verschillen. Bij Guido kost het €375 voor
acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur, plus
werkboek en alle gesproken meditaties.
DECEMBER 2012 COSMOPOLITAN 57  

