
Mijn ouders hebben mij steeds gestimu-
leerd om te doen wat ik leuk vond en al 
heel jong wist ik dat ik wilde schrijven. 

Ik volgde een journalistieke opleiding en werkte 
daarna freelance voor grote publieksbladen. Na 
een tijdje ging ik ook eindredactiewerk doen. 
Eigenlijk vond ik interviewen en schrijven veel 
leuker, maar daar was steeds minder tijd voor. Ik 
vond het lastig om mijn grenzen aan te geven en 
wilde vooral niemand teleurstellen. Daarom was 
ik ook altijd heel loyaal naar mijn vrienden toe. 
Als een vriendin me meevroeg naar de stad ter-
wijl ik eigenlijk moe was of geen zin had, liet ik 
me toch vaak overhalen, omdat ik het rot vond 
als ze alleen moest gaan. Maar wat wilde ik zelf 
graag? Die vraag stelde ik me eigenlijk nooit. Ik 
was perfectionistisch en leefde vanuit mijn hoofd. 
Ik kreeg een relatie met iemand die, rationeel ge-
zien, heel goed bij mij paste. We kochten samen 
een mooi huis dat we mooi opknapten en inricht-
ten. Het voelde als een veilige basis en het plaatje 
klopte perfect. Toch zag ik ons niet oud worden 
samen en na twee jaar verbrak ik de relatie.

BURN-OUT
Een jaar of zes jaar geleden kreeg ik veel last van 
stress en vermoeidheid, maar dat rationaliseerde 
ik weg. Ik zei tegen mezelf: het is nu eenmaal 
druk op het werk. Iedereen is moe. Ik voelde me 
steeds ongelukkiger, maar ik was er ook goed in 
om de schone schijn op te houden naar de bui-

tenwereld toe. Ik wilde andere mensen niet on-
nodig ongerust maken, dus sprak ik niet over 
mijn gevoelens. Totdat ik uiteindelijk volledig 
opgebrand was en ziek thuis kwam te zitten. Ik 
bezocht de huisarts, liet mijn bloed testen, zocht 
oplossingen in de alternatieve hoek en probeerde 
andere voedingsmiddelen. Niets hielp. Het duur-
de nog heel lang voordat ik besefte dat ik een 
� inke burn-out had.
Ik was extreem moe en sliep veel en als ik twaalf 
uur later wakker werd, was ik chagrijnig omdat ik 
niets meer aan mijn dag had. Doordat ik heel veel 
angstklachten en paniekaanvallen kreeg, kwam 
ook mijn sociale leven stil te staan. Ik durfde niet 
meer met de trein te reizen of naar feestjes van 
vrienden te gaan, omdat ik bang was dat ik daar 
ziek zou worden en moest overgeven. Ook durfde 
ik nog nauwelijks een warenhuis binnen te gaan. 
Het idee dat ik daar niet snel genoeg kon wegko-
men als ik plotseling ziek zou worden, maakte me 
ontzettend angstig. De angst werd heel groot in 
mijn hoofd en ik was daarvoor in therapie. Mijn 
psychotherapeut stelde op een gegeven moment 
voor dat ik een tijdje antidepressiva zou gaan ge-
bruiken. Van al die angsten werd ik immers ook 
doodmoe. Toen de huisarts met hetzelfde advies 
kwam, ben ik dat doosje gaan halen. Maar al-
leen al van alle bijwerkingen die in de bijsluiter 
stonden, werd ik weer angstig. Ik wilde graag een 
oplossing voor mijn problemen, maar deze pillen 
slikken leek mij niet de juiste weg.
Toen ik weer even ging slapen, kreeg ik een nare 

‘Nadat ik leerde mijn intuïtie te volgen, 
verdwenen mijn vermoeidheid, mijn 
angsten en depressieve gevoelens’

Een burn-out betekende voor Lieke Meertens (35) de start van een 
innerlijke reis die ervoor heeft gezorgd dat ze nu heel anders in het leven 
staat. In plaats van te leven vanuit haar denken, luister ze nu naar wat 
haar hart haar ingeeft. “Ik geloof in wonderen en weet dat je ze zelf 
kunt creëren.”
Tekst: Miranda Birney - Fotogra� e: privébeeld

‘Nu luister ik naar  
MIJN GEVOEL’
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droom waaruit ik huilend wakker werd. De 
droom ging over die pillen en ik had iets geroe-
pen in de trant van: ik weet het niet meer! Geef 
me een teken waaruit blijkt wat ik moet doen! 
Nu ligt er op mijn nachtkastje altijd een droom-
woordenboek en ik zocht het woord ‘pillen’ op. 
Het bleek symbool te staan voor het zelfgenezend 
vermogen van de mens en toen begon het kwartje 
al een beetje te vallen… Ik kreeg daarna een heel 
sterke aandrang om de radio aan te zetten. Hui-

lend in bed luisterde 
ik naar de muziek. Ik 
weet niet eens meer 
welke drie liedjes het 
precies waren die mij 
zo raakten, maar in de 
teksten zat overduide-
lijk de boodschap dat 
ik geholpen zou wor-
den. Het was goed zo 
en ik zou er op eigen 
kracht uit komen. Dat 
raakte me enorm en op 
een of andere manier 
ging er ergens een knop 
bij me om. Mijn tra-
nen van verdriet gin-
gen over in tranen van 
enorme vreugde. Ik er-
voer een grote kracht. 
Het was zó mooi! Ik 

voelde een diepe verbondenheid waardoor ik me 
gesteund voelde.
Ik ben altijd heel open minded geweest maar zo’n 
sterk gevoel van contact met iets groters had ik 
nooit eerder ervaren. 

‘TOEVALLIGHEDEN’
Ik ben een mindfullnes training gaan volgen en 
veel boeken over spiritualiteit gaan lezen. Op 
een dag las ik dat elke keer als er een engel bij je 
is, dat je dan een wit veertje zult zien. Ik zat in 
mijn kleine stadstuintje en sloeg het boek dicht 
en ging mediteren. Toen ik even later mijn ogen 
weer opendeed, lag er een wit veertje naast me. 
Dat soort ‘toevalligheden’ vielen me steeds vaker 
op naarmate ik me er meer voor ging openstellen. 
Ook dingen die ik graag wilde, kwamen als van-
zelf naar mij toe. Ik wilde graag een schrijfcoach 
om mij meer zelfvertrouwen te geven in mijn cre-
atieve schrijven. Na een paar weken kreeg ik een 
mail van iemand die later mijn schrijfcoach werd. 

Ik wilde graag een laptop, liefst een MacBook, 
zodat ik lekker in cafeetjes kon werken, maar ik 
had daar niet genoeg geld voor. Na een gezellig 
dagje Amsterdam bij een goede vriendin zat ik 
alleen in de trein terug naar huis. Er kwam een 
man naast me zitten en we raakten in gesprek. Hij 
vertelde dat hij voor Apple werkte dus ik grapte: 
“Nou, als je nog een computer over hebt…” Later 
zei hij: “Ik heb thuis nog een ongebruikte Mac-
Book liggen en die mag je komen ophalen als je 
wilt.” Het is misschien een materialistisch voor-
beeld, maar toch heel mooi. Ik ben ook niet vies 
van materialisme en geld. Dat hoort er allemaal 
net zo goed bij in het leven.

COCON
Mijn spirituele ontwikkeling verliep stapje voor 
stapje. Intuïtief schrijven hielp mij daarbij om 
rust en vertrouwen in mezelf te vinden. Ik schreef 
zonder erbij na te denken. Heel vloeiend kwamen 
er dingen op papier die ik niet van tevoren had 
kunnen bedenken. Soms kon dat ook heel con-
fronterend zijn, maar uiteindelijk kwam ik dan 
toch bij een bepaald punt dat heel positief voelde 
en waarmee ik weer verder kon. Meditatie hielp 
me ook erg. En bidden. Contact maken met het 
universum en met de krachten die daar zijn. In-
middels heb ik ook contact met mijn engelen en 
spirituele gidsen, maar het heeft een paar jaar ge-
duurd voor ik daar volledig voor kon openstaan. 
Ik leerde mijn intuïtie te volgen en te kiezen voor 
mijn hart en al mijn vermoeidheidsverschijnse-
len, angsten en depressie verdwenen.
Ik ben vijf jaar single geweest. Het is voor mij heel 
belangrijk geweest dat ik een paar jaar echt met 
mijn eigen ontwikkeling bezig heb kunnen zijn 
zonder daarbij beïnvloed te worden door naas-
ten. Zo’n periode dat je je naar binnen keert kan 
voor anderen misschien een beetje egocentrisch 
overkomen. Zelf zie ik het als een rups die in een 
cocon zit en zich langzaam aan het ontwikkelen 
is tot een prachtige vlinder. Er was een onbalans 
in mij en daar moest ik hard aan werken. Ik stond 
nog steeds klaar voor mijn vriendinnen maar ik 
heb ook duidelijk mijn grenzen moeten trekken. 
Anders kon ik ook niet meer leuk voor anderen 
zijn, want dan was ik alleen maar moe en som-
ber. Wel ging ik heel bewust contacten aan met 
meer gelijkgestemde mensen. Bij hen kon ik me 
weer opladen en die spirituele kracht en energie 
voelen, en dan terugkeren naar de wereld daar-
buiten. Dat is heel waardevol. Je kunt je namelijk �

5 tips van Lieke om te leven vanuit je hart 

1Free writing helpt heel erg goed om naar je innerlijke stem te luisteren. Je let niet 
op spelling of grammatica en je schrijft alles wat er op dat moment in je hoofd 
opkomt. Ook als dat heel praktische zaken zijn. Op die manier verwijder je de 

overbodige ruis in je hoofd. Je kunt het zien als een grote schoonmaakbeurt. Nadat je 
hebt schoongemaakt, kun je weer goed luisteren naar je hart. Doe dit bijvoorbeeld 10 
minuten per dag.

2Je lichaam is een heel goede richtingaanwijzer. Het vertelt je waar jij warm voor 
loopt of waar jij het juist benauwd van krijgt. Het is heel waardevol om hier aan-
dacht aan te schenken. Neem iedere dag een paar minuten de tijd om je af te 

stemmen op jouw lichaam. Dat kan in het begin lastig zijn. Maar alleen al door je te 
concentreren op je ademhaling, maak je de weg vrij voor andere gevoelens. Ga ergens 
rustig zitten, voel je billen op het zitvlak en de kleding op je huid. Besteed daarna aan-
dacht aan je adem. Voel je hem in en uit je lichaam stromen? Blijf hier enkele minuten 
met je aandacht bij. Op die manier kom je weer helemaal in het nu. En van daaruit is het 
makkelijker om jouw hart en intuïtie de ruimte te geven.

3Soms weet je niet zo goed wat jouw diepste wensen en verlangens zijn. Of je 
weet het wel, maar ze blijven in je hoofd rondzweven. Misschien ben je bang dat 
het je allemaal toch niet gaat lukken? Wat dan heel goed helpt is het maken van 

een visionboard. Pak enkele tijdschriften en scheur daar allerlei beelden en woorden uit 
die jou blij maken. Denk er niet te veel over na. Daarna pak je een groot vel papier en 
plak je alles op. Kijk daarna eens goed naar jouw collage. Welk gevoel krijg je hierbij? 
Waarom word jij blij van deze beelden? Hoe kun jij ervoor zorgen dat jij dit gevoel meer 
gaat toevoegen in jouw leven? Misschien heb je een beeld opgeplakt van een dansende 
vrouw die er sensueel uitziet… Dan kun je al zorgen dat je letterlijk meer gaat dansen in 
je leven. Dat kan gewoon heerlijk in je eigen woonkamer.

4Je dromen bevatten veel interessante aanwijzingen.  Soms heb je bijvoorbeeld 
bepaalde angsten ontwikkeld, maar heb je geen idee hoe je daaraan komt. Je kunt 
dan om aanwijzingen vragen in je dromen. Zodra je weet waar jouw angsten van-

daan komen, maak je de weg vrij om er ook weer vanaf te komen. In de avond voor het 
slapengaan focus je op een bepaalde vraag die je hebt. Als je ’s ochtends wakker wordt, 
blijf dan stil liggen. Zo kun je je dromen beter onthouden. Leg ook een notitieblokje naast 
je bed om je dromen direct op te schrijven. Soms moet je dit een paar avonden achter 
elkaar doen voordat je een aanwijzing krijgt in je droom. Even oefenen dus. Maar het is 
je geduld meer dan waard!

5Als je voluit vanuit je hart leeft, komen er allerlei boodschappen op je pad die je on-
dersteunen op je weg. Hier kun je zelf makkelijk mee experimenteren. Ga luisteren 
naar die kleine fl uisteringen in je hoofd. Zoals: ‘Ik wil nu dat boek uit de boeken-

kast pakken.’ Sla dat boek op een willekeurige pagina open en lees wat daar staat. Je 
zult verstelt staan hoe goed je op deze manier geholpen gaat worden. Vaak staat daar 
precíes de boodschap die je op dat moment nodig hebt.

Wil je meer tips om te kunnen leven vanuit je hart? 
Op www.beblissed.nl kun jij je inschrijven voor een gratis videotraining.

inspiratie

‘Mijn tranen 
van verdriet 
gingen over 

in tranen 
van enorme 

vreugde. 
Ik ervoer een 
grote kracht’
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ook eenzaam voelen in zo’n proces en dan is het 
� jn om mensen te kennen die je begrijpen.

BLOG 
Alles wat ik nodig had, werd mij als vanzelf aan-
gereikt. Ik kreeg daar zoveel vertrouwen in dat ik 
zelfs risico’s durfde te nemen. Ik nam ontslag bij 
mijn vaste werkgever, omdat ik daar geen energie 
meer van kreeg. Om echt te herstellen van mijn 
burn-out moest ik daar weg. Daarna kwamen 
allerlei leuke schrijfopdrachten naar mij toe. Ik 
gaf zelf bewust richting aan mijn leven. Maar 
de echte switch kwam drie jaar geleden toen ik 
een blog startte, Be Blissed - het Engelse woord 
bliss staat voor een dieper geluk. Dat blog was 
aanvankelijk een soort speeltuin voor mij waar 
ik mijn creativiteit herontdekte. Daar schreef ik 
over mijn innerlijke reis en persoonlijke groei en 
zo kon ik mijn ervaringen met anderen delen. Le-
zers konden daarop reageren en zo ontstond bij 
mij het idee om daar meer mee te doen. Ik ben nu 
coach en geef online trainingen. Met de training 
Follow Your Bliss - wat zoveel betekent als volg 

je hart - wil ik anderen 
inspireren om net als 
ik, te leren leven vanuit 
hun hart. Daarnaast 
heb ik een training 
ontwikkeld waarmee 
ik vrouwen help her-
stellen van hun burn-
out. Vanuit mijn eigen 
ervaringen heb ik ‘ge-
reedschap’ gemaakt 
waarmee ook anderen 
aan de slag kunnen. Zo 
creëerde ik zelf mijn 
droombaan. Inmiddels 
bereik ik met mijn blog 
duizenden mensen per 
maand en ik krijg zo-
veel � jne reacties. Ik 
noem mezelf wonder-
coach, omdat ik geloof 

in wonderen en weet dat je ze zelf kunt creëren.
Niet lang daarna ontmoette ik ook mijn droom-
man. Al voordat ik hem tegenkwam, wist ik heel 
duidelijk wat ik zocht in een partner. Ik verlangde 
naar iemand die ook heel bewust leeft en die vol-
ledig gaat voor zijn passies, net als ik. Liefst een 
man met krullen die ook gitaar speelt, als ik dan 
toch mag dromen… Mijn vriend voldoet echt aan 

al mijn wensen! Omdat mijn hypotheek te hoog 
werd, ben ik kortgeleden bij hem en zijn twee kin-
deren ingetrokken. Ik heb er een stukje luxe en 
� nanciële onafhankelijkheid voor moeten inleve-
ren, maar er zoveel liefde voor teruggekregen. We 
doen het nu samen. Het is een bewuste keuze die 
ik heb gemaakt door mijn hart te  volgen.
Natuurlijk hoeft niet iedere vrouw haar baan en 
woning op te zeggen om haar hart te volgen. Niet 
iedereen voelt zich ongelukkig met haar werk of 
relatie. Ik heb het op een extreme manier gedaan. 
Maar weet dat je zelf de richting van je leven kunt 
bepalen en dat je zelf de controle erover hebt. Als 
je je hart volgt, komen er ook meer ‘toevallighe-
den’ op je pad. Veel mensen staan daar wat scep-
tisch tegenover en denken dat zoiets puur toeval 
is. We leven in een cultuur waarbij ons wordt 
aangeleerd in het hoofd te zitten, maar zo blok-
keren we eigenlijk die wonderlijke � ow.

CIRKEL
Zelf leef ik vanuit mijn hart door bijvoorbeeld  
aandachtig te luisteren naar wat mijn lichaam 
aangeeft en door rustmomenten te nemen en die 
ook echt als de belangrijkste momenten van de 
dag te zien. Even naar muziek luisteren, dansen 
of naar buiten gaan als de zon schijnt. Als ik 
dat doe gaat de rest ook makkelijker. Het maakt 
me helderder om oplossingen te bedenken voor 
geldissues of irritaties. Het denken kan daarbij 
ook heel ondersteunend werken. Maar voel eerst 
waar je behoefte aan hebt. Waar heb je zin in? 
Wat maakt je gelukkiger? Ga dan met je hoofd in 
overleg. Wat is de beste weg die ik kan gaan? Zo 
wordt het uiteindelijk een samenwerking tussen 
het hoofd en het hart.
Als iedereen zijn droom volgt en doet waar hij 
voor bestemd is, dan komt er meer energie en lief-
de vrij en zal de wereld er vanzelf mooier uitzien.
Ik heb mijn pad gevonden en daar ben ik heel 
blij om. Ik ben blijven schrijven, maar ik doe 
het nu op een heel andere manier, vanuit mijn 
gevoel en inspiratie. Natuurlijk ken ik nog altijd 
momenten van stress, maar ik keer steeds mak-
kelijker terug naar mijn eigen bron waarin ik 
rust en vertrouwen vind en waarin ik kracht en 
liefde kan voelen. Zo’n bron gun ik echt iedereen. 
Weet dat als je in de shit zit, je er nooit helemaal 
alleen voor staat. Je wordt geholpen door een 
grotere kracht. Als je luistert naar de stem van je 
hart komen er wonderen tevoorschijn in je leven. 
Daar ben ik van overtuigd! �
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‘Maar weet 
dat je zelf de 
richting van 
je leven kunt 

bepalen en 
dat je zelf 

de controle 
erover hebt’
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