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Drie gouden tips om je leven weer betekenis 
te geven 

Over mij 

Mijn naam is Marjan ’t Lam en ik leer vrouwen om hun leven weer betekenis te 
geven zodat ze ook weer van betekenis voor een ander kunnen zijn. 

Wat de meeste mensen niet van mij weten is dat mijn leven heel lang geen 
betekenis heeft gehad. Mijn leven was op alles om mij heen gericht, altijd vrolijk 
zijn terwijl ik dit niet zo voelde, altijd klaar staan voor een ander omdat ik dacht 
dat men dit van mij verwachtte en altijd maar door blijven gaan ongeacht hoe ik 
me voelde. Ik was moe en ik voelde me opgebrand, ik had depressieve gedachten 
terwijl ik heel goed wist dat ik niet depressief was. En misschien was ik dit ook wel 
en was ik te hard aan het vechten met mezelf om me hier niet aan toe te geven.  

Ik ben drie keer uit een relatie gestapt, ik heb twee keer afscheid moeten nemen 
van een kindje in mijn buik en ik heb drie keer een auto-ongeluk gehad, waarbij ik 
twee keer bij iemand anders in auto zat en de derde keer in 2013, werd ik van 
achteren aangereden. Met het remmen voor een auto die van rechts kwam heb ik 
(onbewust) mij leven letterlijk op de rem gezet. Met een whiplash en enorme 
rugklachten kon ik niks meer. Het was overleven van de bank naar mijn bed en 
andersom. Wat een strijd is het geweest want ik was toch degene die alles onder 
controle had? Vaak door een tandje bij te zetten en volledig aan mezelf voorbij te 
gaan. Maar deze strategie werkte niet meer……En wat was het voor mij moeilijk om 
mezelf hieraan over te geven….Mijn leven had voor mij totaal geen betekenis meer, 
ik had het gevoel dat ik er niet toe deed. Ik kon niks meer en wat ik deed werd in 
mijn beleving niet gewaardeerd. Dus wat maakte het uit wat ik deed… Ik 
probeerde van alles om vooral niet te hoeven voelen. 

Maar het is me gelukt! Met veel vallen en opstaan en met hulp van lieve mensen 
om me heen heb ik dat deel wat ik van mezelf verloren was weer terug gevonden. 
Ik heb mezelf leren overgeven aan wat is en vooral weer geleerd om te durven 
voelen. Achter die enorme pijnen in mijn lijf zaten mooie boodschappen. 

Dat ik er wel toe doe, ook al voelt dat soms even niet zo. Dat ik door te durven 
voelen weer geleerd heb wat voor mij belangrijk is en niet altijd wat eerst voor de 
ander belangrijk is.  

Dat ik weer durf te dromen met wat ik graag wil doen en wat ik nog graag nog 
zou willen doen en niet langer mijn leven aanpassen naar het leven van een 
ander. Ik mag mijn eigen leven leiden. 

Dat ik zit weer veel energie heb en veel kan lachen. En nu echt want mijn leven 
heeft weer betekenis en ik kan voor betekenis van een ander zijn. Wat een mooi 
cadeau en wat wil ik dit cadeau graag doorgeven omdat ik dit jou ook zo gun! 



Inleiding 

Ik zie veel vrouwen worstelen met overleven, zich erg moe voelen, zich druk 
maken om wat anderen van hun denken en op de automatisch piloot staan om 
vooral niet te hoeven voelen wat voor hun belangrijk is en ertoe doet. 

En dit is wat ik zo herken bij mezelf met wie ik was en wat ik deed. Altijd maar 
weer eerst aan de ander denken en dan pas aan mezelf. Altijd een ander pleasen 
om te voorkomen dat ik zou worden afgewezen. Nog harder werken en nog meer 
doen om niet te hoeven voelen want dat voelde voor mij niet veilig. Altijd maar 
doorgaan en gevangen zitten in de ratrace want wat zou er met mij gebeuren als 
ik eruit zou stappen…. 

Nou dat zal ik je vertellen: uit deze ratrace te stappen was een enorme opluchting 
en het gaf me veel energie! Mezelf op de eerste plek zetten gaf me kracht om te 
doen en te handelen met wat ik wil. Maar vooral met wat voor mij belangrijk is en 
wat voor mij goed voelt. Ik ben nogal een voeler 😉  

Het uit de ratrace stappen ging niet vanzelf maar met vallen en opstaan. Maar ik 
had mijn doel voor ogen, weer leven in plaats van geleefd worden, meer energie 
hebben en weer kunnen genieten van de kleine dingen. Mijn leven weer 
betekenis geven zodat ik ook voor anderen weer van betekenis kon zijn. Van die 
gedachte werd ik blij en die gaf me de moed om door te gaan. En natuurlijk heeft 
je leven betekenis en ben je voor een ander van betekenis! Alleen als je in de 
ratrace zit dan voel je dit niet meer. Je blijft maar rennen en je leven is doelloos je 
doet er voor je gevoel niet toe en voor anderen kun je al helemaal niks betekenen. 
Dit zijn je gedachten hé! En die kun je gelukkig veranderen.  En ik ging door met 
oefenen en kijken wat voor mij belangrijk was, zoals mijn familie en vrienden, er 
mogen zijn zoals ik ben, plezier hebben en echt kunnen lachen en vooral weer 
kunnen verlangen naar iets wat ik echt wil zoals een leuke vakantie, mijn werk 
indelen en regelen zoals ik het leuk vind en niet langer doen wat een ander van 
mij verwachtte of omdat het zo hoorde.  

Als jij er ook klaar mee bent om in de ratrace mee te lopen, te blijven doen wat er 
van je wordt verwacht en je weet niet hoe je eruit kunt stappen lees dan vooral 
verder. Maak de keus voor meer rust in je leven te ervaren, om meer te doen met 
wat jij leuk vindt en wat voor jou belangrijk is. Om ’s avonds energie over te 
hebben om nog iets voor jezelf te doen. Dat je jezelf weer gelukkig voelt en kunt 
genieten van de kleine dingen. Dat je weer durft te voelen en leert om te dromen 
en te verlangen. 

Nieuwsgierig en klaar om te veranderen? Lees dan mijn drie gouden tips om je 
leven weer betekenis te geven. 



Sluit vrede met de plek waar je nu bent in je leven 

 
Als er iets in je leven is en je voelt je er niet fijn bij dan ben je zo geneigd om 
gevoelsmatig in de weerstand te gaan zitten. Gewoon met je hakken in het zand 
om je te verzetten tegen het nare gevoel, je verdriet, frustratie of dat gespannen 
gevoel in je lijf waarvan je niet weet waar het vandaan komt. 
Het kan ook zijn dat er veel dingen in je leven spelen die je nog moet doen zoals je 
auto die kapot is en naar de garage moet worden gebracht, boodschappen die 
nog gedaan moeten worden en je moeder heeft nog gebeld of je langs komt. 

Het belangrijkste wat je in zo’n situatie kunt doen is een kop thee maken en gaan 
zitten. Ook al denk je dat je hier geen tijd voor hebt is het juist zo belangrijk dat je 
hier tijd voor maakt. Dus zit je al?  

Pak een pen en papier en schrijf op wat er allemaal is en wat je van jezelf allemaal 
nog moet doen. Ga dan opschrijven waarom je je verdrietig, gefrustreerd of 
gespannen voelt. Drink rustig je kop thee leeg en ga het rijtje nog eens af met wat 
je hebt opgeschreven en stel jezelf bij ieder onderwerp de vraag of je er invloed op 
hebt of niet. 

Heb je er invloed op? Welke actie kun je dan ondernemen om het te verbeteren? 
Wat is je eerst volgende stap? Moet het echt vandaag gebeuren of kan het ook 
morgen? 
Heb je er geen invloed op dan is het niet van jou en dan mag je het loslaten. 

En hoe laat je het los? Heel simpel, door te aanvaarden wat er nu is, door vrede te 
sluiten met wat er nu is. Haal maar een paar keer diep adem en accepteer dat dit 
is wat het is. Als je het lastig vindt om los te laten schrijf dan de affirmatie op 
briefje en zeg deze iedere keer als je merkt dat je weer ergens controle over wilt 
houden waar je geen invloed op hebt.  

Het accepteren, aanvaarden of vrede sluiten met iets waar je geen invloed op hebt 
is zo belangrijk. Als je dit niet doet dan blijven de gedachten hierover door je 
hoofd heen spoken. Dan word je geleefd door jouw gedachten en leef je niet je 
eigen leven. Dus herpak jezelf en kies voor jezelf. Pak aan waar je invloed op hebt 
en laat los wat niet van jou is. 

Voel jezelf niet teleurgesteld als het niet in een keer lukt. Het gaat net zoals dat je 
vroeger hebt leren lopen…. Met vallen en opstaan! Maar als je merkt dat je weer in 
je oude patroon schiet door overal de controle over te houden dan ben je al heel 
ver! Heel ver om dit oude patroon te doorbreken! 

Veel succes! 



Prioriteiten stellen 

We leven in een drukke maatschappij en alles moet snel, waar het vroeger heel 
normaal was dat je een week op je bestelling moest wachten is het nu normaal 
dat wat je vandaag besteld ook al vandaag in huis kunt hebben.  
Ook op Social media willen we alles bijhouden en dan heb ik het nog niet eens 
over je Whatsapp. Hoeveel meldingen krijg jij per dag binnen? En lukt het je nog 
om je telefoon weg te leggen en alleen te kijken als het jou uitkomt? Of pak je 
meteen je telefoon als je een melding hoort. Probeer eens een dag zonder je 
telefoon of als je die stap te groot vindt zet dan alle meldingen uit behalve als er 
iemand belt. Ik kan je vertellen dat het heerlijk rustig is en me veel rust geeft.  

Hoe zou het voor je zijn als je meer tijd hebt, als je meer in het nu leeft, je rustig na 
kunt denken over wat je wilt gaan doen en vooral weet wat voor jou belangrijk is. 
Als je ervoor kiest om niet in de drukte van de maatschappij mee te gaan. Maar 
om je eigen plan te trekken wat voor jou belangrijk is en wat je graag wilt doen?  

Een fijn hulpje om te leren om prioriteiten te stellen is onderstaande Matrix. En ik 
daag je uit om deze in te vullen. Om het gewoon te doen, want je wil toch 
veranderen?  

Pak je lijstje met dingen die je allemaal nog van jezelf moet doen. Lees het lijstje 
nog eens over en ga dan de taken verdelen over onderstaande lijst. 

Er zijn vier vakken:  

1. Belangrijk en dringend à  nu doen! 

2. Belangrijk en niet dringend à zo spoedig mogelijk inplannen 

3. Niet belangrijk à tussendoor doen of aan iemand anders vragen 

4. Niet belangrijk à niet doen! Of pas als de rest klaar is.  

Leg deze lijst op een goed zichtbare plek en begin bij vak 1. Doen wat echt 
belangrijk en dringend is. En wat ook belangrijk is, is doe het met plezier. Als je 
met plezier taken verricht dan word het al zoveel leuker!  
Ook van ik ‘moet’ het doen, ik ‘mag’ het doen maken maakt het al zachter voor 
jezelf. In plaats van de druk te voelen van het moeten. 

Houdt jezelf ook aan dit lijstje, je zal merken dat het je ruimte geeft en dat de 
taken die in het vierde hokje staan eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn en 
uiteindelijk wellicht niet hoeft te doen.  

Geef jezelf ruimte en gun jezelf ruimte en doe alleen wat echt belangrijk is! 

Wil je me laten weten of dit voor je werkt! Ik ben heel benieuwd! 



Wat heeft echt prioriteit? 

Dringend       Niet dringend 

1. Nu doen  2. Asap inplannen! 

 

 

3. Tussendoor doen of uit besteden               4. Niet doen, of pas als je tijd over  
 hebt. 
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Verbind jezelf met anderen 

Wij mensen zijn sociale dieren en we hebben behoefte aan contact! Er zijn 
genoeg onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van baby’s die zonder contact 
en aandacht zijn opgegroeid en baby’s die veel aandacht en contact hebben 
gehad. De baby’s met contact en aandacht scoorden veel beter in hun algemene 
ontwikkeling.  

En denk bij jezelf maar eens na, over hoe jij je voelt als je met iemand een goed 
gesprek hebt gehad, zoals met je partner of een vriendin, zo’n gesprek geeft mijn 
leven echt betekenis. Maar ook een kort moment van contact met een collega of 
buurman of iemand die naast me in de trein zit. Ik word er altijd blij van, net zoals 
dat ik mensen gedag zeg als ik ze op straat tegen kom. Ongeacht of ik ze ken of 
niet. Vooral de onverwachte reactie van de ander vind ik er leuk om te zien. De een 
reageert verbaasd en mompelt iets terug en de ander begint te lachen en roept 
spontaan iets terug. Even een kort moment van aandacht voor de ander en de 
ander in de ogen kijken. Ze zeggen niet voor niets dat de ogen de spiegel van de 
ziel zijn. 

Hechte relaties zijn betekenisvol, daarbij denk je in de eerste plaats aan de band 
met je familie en vrienden. Een van de dingen waar mensen op hun sterfbed spijt 
van hebben is dat ze te weinig of geen aandacht hebben gegeven aan familie en 
vrienden. Dat ze altijd een onbelangrijk excuus hadden om niet te bellen of om af 
te spreken.  

Hoe lang een ontmoeting met iemand duurt is niet zo belangrijk, waar het om 
gaat is dat je bent afgestemd op de ander, dat je echt contact maakt en aandacht 
hebt voor de ander en niet ondertussen op je telefoon zit te kijken of bedenkt wat 
voor een boodschappen je nog moet halen.  

Hoe gaat het met jouw relaties? Maak je je klein en verstop je jezelf door geen 
afspraken te maken of niemand te bellen of maak je een goede verbinding met 
jezelf om zo de verbinding met de ander aan te gaan? 

Als je echt wilt dat je leven meer betekenis krijgt neem dan nu contact op met de 
persoon die deze week al even een paar keer door je gedachten is gegaan. Vertel 
hem of haar dat je aan haar moest denken en dat je daarop besloot om de 
telefoon te pakken om meteen te horen hoe het gaat of om wellicht af te spreken 
met elkaar. Doe het nu, want morgen kan al te laat zijn en dan heb je wellicht spijt 
dat je niet eerder contact hebt opgenomen.  



Samenvatting 

Je hebt nu drie gouden tips die je meteen in je dagelijks leven toe kunt passen 
om je leven weer betekenis te geven. Het klinkt misschien allemaal simpel 
maar ik weet uit ervaring dat als je zo aan het rennen bent dat dit de 
belangrijkste drie punten zijn om je leven meteen te veranderen. Het is echt 
een kwestie van vijf stappen terug doen om weer in contact met jezelf te 
komen. Door meer momenten van rust in te plannen, en dat kan al heel simpel 
zijn, door je kop koffie of thee op te drinken zonder in de tussentijd met iets 
anders bezig te zijn.  

Maak het niet groot dat je verandering wil in je leven. Doe het stapje voor 
stapje en wees niet te streng voor jezelf als het niet in een keer allemaal goed 
gaat. Ga dan gewoon weer verder met waar je gebleven was. Een nieuwe dag 
geeft nieuwe kansen.  

Als je dan vrede kunt sluiten met de plek waar je nu in je leven bent en je 
prioriteitenlijst duidelijk hebt en jezelf met anderen verbindt dan weet ik zeker 
dat jouw leven er anders uitziet! 

Hier de drie gouden tips nog eens op een rijtje:  

1. Sluit vrede met de plek waar je nu bent in je leven 

2. Stel prioriteiten en vul de Matrix in voor rust en overzicht 

3. Verbind je met anderen 

Merk je dat je dit toch allemaal lastig vindt en denk je dat je hierbij 
ondersteuning kunt gebruiken neem dan contact met me op. Ieder maand 
heb ik plek voor vier gratis  telefoon gesprekken van betekenis.  

Heb je al eens vaker geprobeerd om uit de ratrace te stappen om je eigen 
leven te gaan leiden en is het je niet gelukt? Of je wilt graag veranderen maar 
je weet niet waar je moet beginnen? Stap dan in het één op één 
coachprogramma: van doelloos naar je leven weer betekenis geven. 

Hierin neem ik je stap voor stap mee naar hoe jij je leven kunt veranderen. 
Zodat je weer rust in je leven ervaart en energie hebt om leuke dingen te doen. 
Aan het einde van het programma krijg je van mijn een op maat gemaakt 
stappenplan wat je altijd weer kunt toepassen. Ook krijg je toegang tot de 
besloten Facebook groep: Lichtpuntjes om je leven betekenis te geven. Een 
groep met dagelijkse inspiratie en waar je zelf ook iets kunt plaatsen om een 
ander een hart onder de riem te steken. Kijk voor meer informatie op mijn 
website of neem contact op. 


