
Test je stress gehalte 

Inclusief 
effectieve 
oefeningen voor 
een klachtenvrij 
leven 
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Rust in je hoofd en rust in je lijf in no-time 
waar je je ook bevindt. 

Maarrrrrrrrr..... 
op één of andere manier blijf je van die vervelende lichamelijke kwaaltjes hebben. 
 
Hoofdpijn 
Oververmoeid. 
Futloos. 
Overprikkeld. 
Nerveus. 
Emotioneel. 
Hoge bloeddruk. 
Gewichtsproblemen (te zwaar of te licht) 
Geïrriteerd. 
Hartkloppingen of -overslagen 
Overspannenheidsklachten. 
Klachten vanuit burn-out 
Gevoel te verdwijnen in deze wegwerpmaatschappij 
 En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Iets herkenbaar voor jou? 

Je hebt je leven best wel op een rijtje toch? 
 
Huisje, boompje, beestje.... 
Misschien wel kids... 
Leuke vrienden en collega's.... 
Prachtige familie om je heen... 
Een leuke baan.... 
Fantastische partner....... 
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Rust in je hoofd en rust in je lijf in no-time 
waar je je ook bevindt. 

Ik ben Marijke Misplon.  
 
Gepassioneerd bio-energetisch 
therapeut/coach en op missie om zoveel 
mogelijk mensen lekker in hun vel te laten 
zitten.  

Ik leer je de oude niet meer dienende 
denkwijzes te vervangen door nieuwe 
denkwijzes die jou helpen naar een 
fijner en klachtenvrij leven. 

Waarom dit E-book 
 
Om me heen zie  ik het geploeter van vrouwen en mannen die van het 
één naar het ander rennen. Voor de buitenkant ziet het er uit alsof ze 
alles goed voor elkaar hebben. En meestal is dat is ook zo.  
Maar ook is er die behoefte aan tijd, om zichzelf naar een hoger plan 
te  
tillen. Om zich bezig te houden met wat ècht belangrijk voor ze is, rnet 
wat  zorgt voor zingeving. Waar ze niet aan toekomen omdat ze 
telkens weer worden ingehaald door de waan van de dag.  
 
 
Van binnen is er een strijd gaande; deze harde werkers voelen zich 
schuldig omdat ze vinden dat ze eigenlijk meer tijd zouden moeten 
maken voor hun gezin, vrienden, hobby s … Maar ook voor zichzelf. De 
lat ligt hoog, want wat ze doen willen ze goed doen, en eigenlijk nóg 
iets beter.  
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VIER JOUW LEVEN 
 
Stop met jezelf klein te houden of je altijd maar aan anderen aan te 
passen. 
Start met deze test en merk dat het tijd is om te leven in plaats van 
geleefd te worden. We kijken te vaak om ons heen. We vergelijken ons 
met anderen en soms denken we dat de sociale media een ideaal beeld 
weerspiegeld.  
 
In dit E-book gaan we aan de slag met één van je zes mentale spieren. 
Deze zijn de eigenschappen van ons bewustzijn. 
1. Perceptie - 2. Verbeelding - 3. Intuïtie - 4. Geheugen - 5. De wil -  
6. redeneren 
 

Op de volgende pagina kun je aan de slag met het aanvinken van je stress klachten. 
 
En dit zijn zelfs niet alle klachten die je kunt krijgen vanuit stress of 
spanning. 
 
De volgende keer dat je stress of spanning ervaart, inventariseer dan 
even welke klachten de kop op steken. 
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 Inslaapproblemen  Pijn op de borst 

 Snel emotioneel  Chronisch moe 

 Hoofdpijn vanuit spierspanning  Zweten 

 Constipatie   Maagklachten 

 Hoge bloeddruk  Niet kunnen beslissen 

 Angst  Geen innerlijke rust 

 Meer zin om te roken  Verminderde seksualiteit 

 Doorslaapproblemen   Diarree  

 Buikpijn   Hartkloppingen (niet medisch) 

 Lage rugklachten  Vergeetachtig 

 Moeite om af te vallen  Droge mond 

 Te impulsief  Opvliegerig  

 Gewichtsverlies  Huidproblemen (eczeem) 
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                                                           EN !!! 
 

                                              Wat vind je ervan als je naar de lijst kijkt?  
                                               Wat doet het met je?   

 
 

Bewustzijn wat er gebeurt in je lichaam is de eerste stap naar meer 
zelfvertrouwen  en stress herstel.  

Het is dé belangrijkste factor.  
 
Nu je weet welke klachten je krijgt van stress, is het belangrijk om niet 
alleen van buiten uit de stress te verlagen (zoals bijvoorbeeld via 
meditatie, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, enz.) maar 
vooral ook van binnenuit.  
 

Er gaat altijd een gedachte met een emotionele lading vooraf aan je 
lichamelijke klachten.  

 
Aan de slag met de perceptie-spier 
Perceptie is één  van de '6 mentale spieren' die jou helpen naar minder 
piekeren en een rustiger leven.  
Mentale spieren zijn geen echte spieren, maar het zijn de spieren van je 
mind die je kunt ontwikkelen om jouw leven te sturen en jouw gedachten 
en kijk op het leven bij te sturen.  
Je kent deze mensen vast wel. De mensen waarbij alles van een leien 
dakje lijkt te gaan. Waarin het leven als vanzelf lijkt te gaan. Zij hebben 
zich de mentale spieren eigen gemaakt. Dit kan bewust en onbewust.  
 
Hoe werkt de perceptie spier?  
Er zit aan alles een andere kant. Aan de tafel zit een boven- en 
onderkant. Aan de stoel een linker - en rechterkant. Aan de kast een 
boven- en onderkant. Aan situaties zitten ook 2 kanten (denk maar eens 
aan ruziënde mensen) en ook aan onze gedachten zitten 2 kanten.   
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Ik wil dat je de andere kant bekijkt van je gedachten.  
 
Dus als je denkt  “dit wordt een moeilijke dag met een lastige 
afspraak”, ga je BEWUST denken : "Dit kan ik aan"  De dag is over 8 uur 
voorbij en dan heb ik me er doorheen gewrongen. Ik heb het toch mooi 
maar gedaan.  
 
Bekijk alles eens vanuit een ander standpunt.  
Want perceptie is een ander woord voor "standpunt" Wat ook wil 
zeggen dat voor ieder probleem een oplossing is.  
Wanneer je je standpunt verandert, verander je je leven. 
Een negatief standpunt betekent een negatief beeld en een negatieve 
uitkomst.  
Dit geldt gelukkig ook omgekeerd. De reden waarom er dus een 
probleem op je pad komt, is om te laten zien dat er een andere kant is 
aan dat probleem, namelijk: de OPLOSSING.  
 
Op de volgende pagina heb je ruimte genoeg om hiermee aan de slag 
te gaan. Dus je zet aan de linkerkant jouw 'negatieve' gedachte. De 
gedachte waardoor je lichamelijke klachten krijgt. En aan de 
rechterkant ga je BEWUST de andere kant zoeken van die gedachte. 
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VEEL SUCCES 

Je klassieke gedachtegang Andere kant (de+) van de gedachte. 
Bewust omdraaien  
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Ik ben heel benieuwd wat het je heeft opgeleverd. Ik hoop zo dat je de tijd neemt om 
deze oefening te doen. Want het gaat je héél veel opleveren als je ermee aan de 
slag blijft gaan.  
 
Zoals je al wel weet, ben ik naast Coach/Bio-energetisch 
lichaamstherapeut ook docente in The 'Ki' to more energy.  
 
Wat doe ik?  
Ik ontwikkel opleidingen op maat van de aanwezige cursisten. Ik bekijk 
de specifieke noden en begin daarrond de opleiding op te bouwen.  
Want je wordt stap voor stap begeleid in dit proces met een blijvende 
kracht en geloof in jezelf.  
Dit op zich is al een uniek CONCEPT.  Dat op zich is al héél waardevol.  
 
Hoe kom je nu in je kracht met een blijvend zelfvertrouwen?   
Wat ik je kan bieden;  
 eenvoudige bewezen technieken die je zelfvertrouwen doen groeien. 
 handvatten en technieken om je oude gewoontes los te leren laten. 
 inzichten die je anders leren denken.  
 vertrouwen om opnieuw verliefd te worden op jezelf.  
 begrip en acceptatie om vol te houden.  
 
Wil je graag naar het volgende level?  
Wil je weten welke mentale spieren we hebben en hoe je ze kunt ontwikkelen.  
Ik vergroot jouw kennis over de manier hoe je lichamelijke klachten kunt 
verminderen en ik neem je stap voor stap mee hoe je daarin kunt ontwikkelen.  
Ontwikkeling is een proces. Met de opleiding "EigenOntwikkeling " 'reik ik je 
ontzettend veel sleutels aan. Tools die je nodig hebt om lichamelijke klachten te 

overwinnen en een 'makkelijker en prettiger' leven te leiden.  
 
Wil je meer inspiratie? Schrijf je dan in via de website voor de 
nieuwsbrief. Je kan er meteen ook de GRATIS meditatie downloaden.  
 
Laat me gerust in een mailtje weten hoe je dit alles heb ervaren. Dat zou 
ik super leuk vinden in  Mijn e-mail 
Take care .... 
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