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SINGLE DUIKT WEEK LANG IN DE ZELFHULPBOEKEN

GEZOCHT:
SOLOGELUK
Zoals Amerikaanse toeristen elke dag een ander
land aandeden, dompelt NINA-chef Isabelle, single
sinds 10 maanden, zich elke dag onder in een ander
zelfhulpboek. It’s Monday, this must be Honjok.

ISABELLE: “Als je op de redactie
van vrouwenmagazines werkt,
zit je tot aan je wenkbrauwen in
de zelfhulpboeken. Ik bedoel
daarmee dat er elke week wel
een persbericht over een nieuw
zelfhulpboek in je mailbox zit. Ik
bekeek die altijd vanuit werkinteresse. Idem met inspirationele quotes. Leuk voor anderen,
maar zelf ‘deed’ ik er niet aan.
Integendeel: ik ben fan van de
Facebookpagina It’s never your
succesful friends posting the inspirational quotes. Hield iemand
dan een pistool tegen mijn slaap
om dit artikel te schrijven? Nee.

‘Afzondering
of alleen zijn is
een keuze,
eenzaamheid
is dat niet’
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Het komt doordat ik in november na tien jaar samen opeens
weer single was. Op vakantie zei
hij dat hij ermee wilde stoppen.
Ik dacht eerst dat het een grap
was. Ik was hem, maar ook
mezelf kwijt. Hallo, ik ben
Isabelle, ik ben 47 jaar en single.
Wie bedacht dit slechte scenario,
net voor de feestdagen? En toen
kwam het c-woord en zat ik
alleen in lockdown. Dan kan je
het maar beter goed met jezelf
vinden. Laat dat nu net niet het
geval zijn. Ingeruild zijn voor een
veel jongere vrouw doet geen
deugd aan je zelfbeeld. Deze controlefreak verloor dus even alle
controle. Ondertussen gaat het
goed, al loop ik niet over van zelfliefde. Vandaar dat de zelfhulpboeken die op mijn bureau
belandden met grotere nieuwsgierigheid werden besnuffeld.
Ik krabbel normaal nooit in
boeken, maar voor dit artikel
hield ik een fluostift in de aanslag. Omdat ik spontaan uitslag
krijg van ‘regen is nat’-advies,
wilde ik weten of zulke boeken
ook écht je leven kunnen veranderen. Dus dook ik een week in
de zelfhulpboeken. Ook geschikt
voor niet-singles, overigens.”

DINSDAG

De geluksroute
De geluksroute is gericht op iedereen die minder gedoe
wil in relaties met familie, vrienden, buren of exen. Wie
zich niet aangesproken voelt, mag meteen verder bladeren naar de Zweedse puzzel in deze NINA op pagina 51.
EERSTE INDRUK: Ik moet lachen met de zwarte
sticker op de cover: ‘Met 99% nooit meer gezeik
garantie’. Maar ik ben snel klaar met lachen. Ik lees beschrijvingen die zo raak en herkenbaar zijn dat ik er niet
blij van word. Pff, te confronterend, dit.

MAANDAG

Honjok

Honjok? Klinkt dat als Chinees in je
oren, dan ben je niet ver van de waarheid. Het is namelijk Koreaans. Hon
staat voor honja, wat ‘alleen’ betekent
en jok betekent stam. Een honjok of
‘stam van één’ kiest ervoor om activiteiten alleen te doen en te profiteren
van onafhankelijkheid. Als reactie
tegen de Zuid-Koreaanse normen die
de wensen van de gemeenschap
boven die van het individu stellen.

TWEEDE INDRUK: De mooie cover en
leuke coverteksten doen het luchtiger
overkomen dan het is. Anne de Jong
baseert zich op verschillende
methoden uit de wereld van de coaching en de psychologie. Uit de ruim
20.000 coachinggesprekken die ze
voerde, haalde ze ervaringen die ze
vertaalde naar herkenbare situaties.
Het is een echt werkboek dat je dwingt INFO
om na te denken en oefeningen te
DE GELUKSROUTE,
maken. Halverwege wilde ik het boek
Anne de Jong, Maven
Publishing, € 20,99
uit het raam gooien. Wegens te confronterend bij momenten. Ik blijk me
op het dwaalspoor van de superman te bevinden, één van
de drie types die Annet omschrijft, naast de ja-knikker en
het masker. Wie zich op zo’n dwaalspoor bevindt, mist de
afslag naar de geluksroute. Het is een concreet werkboek
dat je in vijf stappen helpt om je route naar geluk te bepalen. En dat is een pak minder vaag dan het klinkt. In elke
situatie die je meemaakt, ga je op den duur herkennen
hoe je de afslag van de ongeluksroute kan nemen. Maar je
kan ook kiezen om de geluksroute in te slaan.

INFO

HONJOK, De
Koreaanse kunst van
het alleen leven.
Francie Healey en
Crystal Tai, Uitgeverij
HarperCollins, € 15,99

EERSTE INDRUK: Praktisch boek dat je in één dag uitleest. Met illustraties, tests om in te vullen en veel tips.
TWEEDE INDRUK: Het ‘is Korea niet wat ver van mijn
bed’-gevoel blijft uit en het boek zet me aan het denken.
MET FLUO AANGEDUID: “Je houding bepaalt of je je op je
gemak voelt in afzondering of er ongelukkig van wordt.
Sommige mensen zijn graag alleen. Anderen worstelen
met alleen zijn omdat ze behoefte hebben aan de geruststelling van anderen. Afzondering of alleen zijn is een
keuze, eenzaamheid is dat niet.”
NOOIT MEER VERGETEN: “De meest intieme, constante
en duurzame relatie is de relatie met jezelf. Niet alle relaties houden stand maar de relatie met jezelf zal altijd blijven bestaan. Sologamie of trouwen met jezelf is een niet
wettelijk erkend zelfhuwelijk met geloften over zelfrespect,
geloof in jezelf en compassie met jezelf.” Als ik na een
middag bij vrienden in een leeg huis kom, overvalt me het
gevoel van ‘en nu?’. Daar wil ik van af. Dit boek doet me
beseffen dat ik moet stoppen om tijd die ik alleen doorbreng automatisch te associëren met ‘zonder andere mensen’ zijn. Ik moet die tijd leren associëren met ‘met jezelf’
zijn. Als vervullend in plaats van ontoereikend.

MET FLUO AANGEDUID: “Meestal bedenk jij als superman zelf dat de ander geholpen moet worden, hoe hij geholpen moet worden en/of wat hij daarvoor nodig heeft.
Misschien komt dat doordat jij denkt te weten wat voor de
ander het beste is.”

Isabelle onderwierp zich
vriijwillig aan een week
zelfhulpboeken lezen.

NOOIT MEER VERGETEN: “Vechten tegen de werkelijkheid is tegen jezelf zeggen: dit zou niet zo mogen zijn.
Door het vechten, geraak je gefrustreerd en word je chagrijnig. Dit is de ongeluksroute. Vechten tegen de werkelijkheid is net zo zinloos als boos worden op de wolken als
het regent.” Ik probeer dit echt mee te nemen. Ik ben
47 en plots weer single. C’est la vie. Het is normaal dat
het pijn doet, maar boos zijn en blijven is ongezond en
vreet energie.
>
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WOENSDAG

DONDERDAG

Ongetemd leven

Het geschenk

Zangeres Adele is lyrisch over dit boek: “Als je er klaar voor
bent, dan zal dit boek je brein door elkaar schudden en je ziel
laten schreeuwen. Ik ben zo klaar voor mezelf na het lezen van
dit boek. Alsof ik voor de eerste keer ooit in mijn lichaam zit.
Wow. Iedereen die het vermogen heeft om echt los te laten en
om je aan je eigen verlangens voor een dierbaar leven over te
geven – doe het. Lees het. Beleef het. Oefen het.”
Auteur Glennon Doyle was nog getrouwd toen ze Abby
ontmoette en instant verliefd werd. Ze maakt zich los van
verwachtingen en gaat voor deze vrouw. Ze beschrijft hoe ze
haar kooi heeft opengezet en haar wilde zelf heeft losgelaten.

Edith Eger is 93, holocaustoverlever en psychologe in Amerika. In Het geschenk bundelt
ze twaalf levenslessen. Op de boekenflap
prijkt een quote van Oprah Winfrey: “Ik ben
voorgoed veranderd door haar verhaal.”

EERSTE INDRUK: De opeenvolging van korte verhalen leest als
een trein. Het begint met het verhaal van jachtluipaard Tabitha.
Ze woont in een kooi in een safaripark en is afgericht om samen
met labrador Minnie achter een roze speelgoedkonijn te rennen.
Als beloning krijgt ze een biefstuk. Eens de vertoning voorbij is,
ziet Tabitha er weer wild uit, alsof ze zich herinnert dat ze een
jachtluipaard is. Met dit verhaal wijst Doyle ons erop dat we
allemaal afgericht zijn, net als Tabitha, en hebben geleerd te
leven naar de verwachtingen van de buitenwereld.
TWEEDE INDRUK: Ik voel me echt aangesproken. Ik ging naar
een nonnenschool en nam alles wat ze zeiden voor waar aan.
Doyle schrijft dat we vanaf tien jaar leren hoe een goed jongetje
of meisje te zijn. Vanaf die leeftijd worden we getemd en raken
we onszelf kwijt om te kunnen worden wat de wereld van ons
verwacht. Met elk verhaal komt er een inzicht bij.
MET FLUO AANGEDUID: “Als er daadwerkelijk een foute en een
goede aanpak bestaan, hoe kan het dan dat er zoveel verschillende meningen zijn over wat ik wel of juist niet moet doen? Er
werd me opeens iets duidelijk: concepten als moeten en laten,
als goed en slecht – die zijn niet wild. Ze bestaan niet. Het zijn
kooien die mensen in je omgeving hebben bedacht om een bepaalde levenswijze in stand te houden. In elke familie, elke cultuur, elke geloofsovertuiging worden opvattingen over
goed en slecht gebruikt als stokken om ons mee
te slaan. Het zijn de tralies van onze kooien.”
NOOIT MEER VERGETEN: “Als je moet kiezen
tussen iemand anders of jezelf teleurstellen,
moet je er altijd voor kiezen de ander teleur
te stellen. Je hele leven zal je andere mensen moeten teleurstellen om te vermijden
dat je jezelf teleurstelt.”

EERSTE INDRUK: Een gevoel van schaamte
overvalt me. Wat stellen mijn verdriet en
woede eigenlijk voor?

INFO

HET GESCHENK,
Edith Eger, Uitgeverij
Lev, € 18,99

TWEEDE INDRUK: Al op bladzijde 11 raakt Edith dit aan: “Als
psycholoog, als moeder, grootmoeder en overgrootmoeder; als
waarnemer van mijn eigen gedrag en dat van anderen; en als
overlevende van Auschwitz, wil ik je vertellen dat de ergste gevangenis niet de gevangenis was waar de nazi’s me in stopten.
De ergste gevangenis bouwde ik zelf.” “Er zijn een aantal veel
voorkomende mentale gevangenissen die bijdragen aan ons lijden. Dit boek is een praktische handleiding om vast te stellen
wat die mentale gevangenissen zijn en welke middelen we
nodig hebben om onszelf eruit te bevrijden.” Veel gevangenissen ontstaan in onze jeugd. Dit boek is zoveel meer dan Ediths
overlevingsverhaal. Over de naam Het geschenk schrijft ze dat
het verkeerd kan overkomen om wat haar overkwam een geschenk te noemen. Maar Auschwitz bood haar de kans om haar
innerlijke kracht en macht te ontdekken waarvan ze anders het
bestaan niet had geweten.
MET FLUO AANGEDUID: “Ik zie nu in dat de schadelijkste gevangenis in onze geest zit, en dat de sleutel in onze zak zit. Het
maakt niet uit hoe groot ons lijden is of hoe sterk de tralies zijn,
we kunnen onszelf bevrijden van wat ons tegenhoudt. Het is niet
gemakkelijk. Maar het is echt de moeite waard.”
NOOIT MEER VERGETEN: “Lijden is universeel. Maar de
slachtofferrol is optioneel.” We hebben geen invloed op wat
ons overkomt, maar we hebben de keuze hoe we ernaar kijken
en hoe we ermee omgaan.
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‘We kunnen
onszelf
bevrijden
van wat ons
tegenhoudt’

INFO

ONGETEMD LEVEN, Vind het lef om helemaal jezelf
te zijn. Glennon Doyle, Kosmos Uitgevers, € 20
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VRIJDAG

Detox je liefdesleven
Thank god it’s Friday! Dag vijf en er is een duidelijke rode draad
in alle boeken: op jezelf focussen. Detox je liefdesleven gaat over
het herstellen van giftige relaties. Het zou een blauwdruk zijn
voor het ontgiften van je liefdesleven. Op de achterflap lees ik:
“Ben jij er klaar voor om voor jezelf te kiezen en je liefdesleven
te veranderen? Met de 11 sleutels in dit boek neemt Mjon van
Oers je stap voor stap mee om dat te kunnen doen.” Kom maar
op met die sleutelbos, ik ben benieuwd.
EERSTE INDRUK: Dit zelfhulpboek gaat over het terugvinden
van je levenskracht. Over jezelf zuiveren zodat je een diepere
relatie met jezelf op elk niveau kan aangaan. Klinkt veelbelovend maar ook nog wel heel vaag. Het is wel duidelijk dat het
geen takenlijstje is om snel af te handelen. Het vraagt moed en
toewijding en zal me na vandaag nog lang bezighouden.
TWEEDE INDRUK: Dit boek belooft een multidimensionale aanpak waarin ook voeding, beweging en seksuele energie aan bod
komen. Het is onprettig om gewezen te worden op mijn drang
naar co-dependency, zoals de auteur dat noemt. Ik heb als kind
de gewoonte aangenomen om mijn eigen behoeften opzij te
zetten en te zorgen voor anderen. Een gebrek aan persoonlijke
grenzen. Rillingen, en niet door het herfstweer buiten.
MET FLUO AANGEDUID: “Blijf je lang boos, dan kan dit tot
wrok en bitterheid leiden. De emotie wordt jou dan de baas. Dus
wanneer je woede voelt, zelfs als het gerechtvaardigd is, dan
straal je nog altijd die energie van disbalans uit. Je bent misschien nog boos en daarom wil je blijven vechten tegen je giftige
ex. Maar als je blijft vechten en als je een strijder wilt zijn, dan
blijf je het gevecht en de weerstand ook aantrekken. Wanneer je
stopt met vechten en jezelf met de natuurlijke flow van het
leven mee kunt laten stromen, dan stroom je naar wat je wilt.”
NOOIT MEER VERGETEN: Ik zit nog in een survivalmodus die ik
stilaan moet overstijgen. Door te stoppen met aan hem te denken. “Aangezien je brein je ex nog lang na de relatie in verband
kan brengen met verslavende chemicaliën die je hersenen aan
het begin van de relatie aanmaakten (adrenaline, het knuffelhormoon oxytocine en dopamine), zijn alleen je gedachten al
genoeg voor een hormonale reactie. Hieruit volgen dan de pijn
en het gemis.” Bám. Wist ik niet. Dat
detoxen is dus niet mentaal maar ook écht
fysiek. Bij elke gedachte aan hem ga
ik voortaan iets doen wat me afleidt.
Touwtjespringen of zo.
INFO

DETOX JE LIEFDESLEVEN, Mjon van Oers,
Uitgeverij AnkhHermes, € 20
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ZATERDAG-ZONDAG

W

at een week. Het deed deugd om Netflix
een week lang te negeren en ‘alleentijd’
in te vullen met boeken en urenlang
lezen. Na een paar zelfhulpboeken begon
vaker hetzelfde terug te komen. Hou van
jezelf. Dat we zijn wie we zijn, door onze jeugd. Mild zijn
voor jezelf, is ook iets wat terugkomt. Voldoende zelfrespect
hebben. Ik weet dat ik mijn grootste innerlijke criticus ben.
Ik besef nu ook dat ik vaak (te) veel verwacht van anderen,
en dat ik die verwachtingen moet bijstellen. Ik had verwacht
dat de familie van mijn ex na tien jaar in hun leven wel es
zou informeren of het wel ging met mij. Dat gebeurde niet.
Ik las deze week dingen die ik op zich wel wist, maar die
toch tranen deden vloeiden. Dat had ook een trefwoord
kunnen zijn bij elk boek: ‘aantal zakdoeken volgehuild’,
maar ik wil hier niet helemaal met mijn 47-jarige billen
bloot. Maar het deed vooral ook deugd. Door bepaalde inzichten te krijgen. Het boek dat het meeste bleef hangen?
Ongetemd leven toch wel. En die ene zin uit Honjok over
trouwen met jezelf. Ik heb ondertussen een trouwring voor
mezelf besteld, als symbool dat me eraan moet herinneren
om te focussen op de toekomst. Het is goed geweest maar zó
vermoeiend, een week die voelde als non-stop therapie.
Ik speel weer de hoofdrol in mijn eigen film. Alle liefde
begint met zelfliefde. No way zal ik ooit een Assepoester zijn
die in de keuken zit te wachten op een vent met een voetenfetisj. Dank je wel, Edith Eger, voor dit beeld. n
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