Preventie ‘Burn-out’.
“Burn-out”:
Infarct van de ziel Een verlamming en sterven van de ziel.”
Een salutogenetische ondersteuning voor leraar en
opvoeder van het kind.

Preventie!
In plaats van op vervroegd pensioen te gaan, is het een goede oplossing
om, preventief voor het “burn-out-syndroom”, je eigen gezondheid te
leren vinden, ook in je beroep. Vooral in de pedagogische beroepen komt
het “burn-out-syndroom” vaker voor.
Zo is er een onderzoek gedaan in Duitsland (Beieren en Freiburg) en heeft
men gemeten dat er van de 5500 vroeggepensioneerde leerkrachten,
- 52 % psychisch ziek is en gedragsstoornissen hebben:
36% hebben depressie
16% zijn opgebrand
10% zijn belast en hebben aanpassingsstoornissen
7% kennen somatische stoornissen.
- 17 % spier- en andere orthopedische problemen
- 10 % haarvatenziekten.

(interview met Markus Treichler – psychotherapeut, Duitsland.)

‘Burn-out’ is een toestand van opgebrand zijn, een innerlijke uitputting,
niet meer kunnen, het wordt ook ‘infarct van de ziel’ genoemd.
Op 6 september 2008 hadden openbare forums plaats te Basel, Bern en
Zürich te Zwitserland, met als thema: “Burn-out, de ontbrekende vlam van
‘begeestering’; een tijdsfenomeen.”
Antroposofische artsen, pedagogen en volwassen begeleiders zetten zich
bij elkaar, met als doel, hun ‘cliënten’ tot een nieuw denken aan te zetten,
namelijk de gedachte: “ Jezelf als een geestelijk wezen leren vatten. Je bent
zelf een wezen dat geestdrift kan vinden, dat het hart brandend kan houden
zonder zelf op te branden.” Men kwam tot de ontdekking dat dit soort
denken heel wat levenskrachtige geneeskrachten met zich meebrengt tegen
nervositeit, depressiviteit en het burn-out-fenomeen. Men zocht, via deze
weg van het forum, zowel naar het vroeg herkennen van signalen als naar
methoden van preventie en oplossing van dit probleem.

Zich kunnen ontspannen is het belangrijkste!

Zich kunnen ontspannen is het belangrijkste! In het beroep van leraar en
opvoeder is dit niet zo gemakkelijk. Men zit er steeds middenin. Tal van
oorzaken verhinderen ons om ons te ontspannen:
 Ergernis (aan het gedrag van de kinderen).
 Nervositeit
 Prikkelbaarheid door oververmoeidheid.
 Angst (door te hoge doelen aan zichzelf te stellen – door te grote
klassen – door mogelijke kritiek)
 Werkdruk door bijvoorbeeld je dagelijkse lesvoorbereidingen,
nieuwe leerplannen, nieuwe regels van de overheid, portfolio’s,
eindverslagen, getuigschriften,…
 Te weinig tijd! (voor natuurwaarnemingen, wandelingen,
ademruimte, voor vleugelslag…)

De leraar zal een goede balans moeten oefenen tussen ‘ZULLEN’,
‘MOETEN’, ‘KUNNEN’, ‘WILLEN’ om gezond en tevreden te blijven
in zijn pedagogische beroep.
1) Afstand doen van je eigen te hoge idealistische zelfbeeld.
2) Volledig tevreden zijn met jezelf, zoals je nu op het ogenblik
bent, en weten dat je een ontwikkeling kan gaan.
3) Een realistisch beroepsbeeld opbouwen.
4) Geen knecht worden van je eigen ideaal, maar vrij in je eigen
ik-kracht staan. “Wat wil ik met mijn leven?”
5) Niet méér verantwoordelijkheid voelen, dan waarvoor je zelf
echt verantwoordelijk bent. Dat kinderen zich zo slecht
gedragen, ligt niet aan jou!
6) “Neen” leren zeggen, druk van buitenaf afhouden.
7) Jezelf terughouden in het leerproces en de uit te voeren
opgaven door de kinderen. De leerlingen aanleren hoe ze zélf
hun opgaven in handen moeten nemen.
8) Jezelf als MENS opstellen, die géén 200 dagen per jaar en
iedere dag minstens 5 à 6 uren aan 1 stuk door kan gaan
zonder rust te nemen, maar een MENS die ook eens moe kan
zijn en rust moet nemen.
9) Regelmatig ontspanningspauzes inbouwen in de dag, in de
week en gedurende de loop van het jaar!
10) Achtzaam blijven voor jezelf op gebied van je gezondheid en
waarnemen of er stress is, of je overspannen bent?
11) Zo er overbelasting is, de mogelijkheid inrichten om nu
minder te gaan doen. Anders gaan vreugde en engagement
verdwijnen.
12) Je eigen zelfbeeld regelmatig controleren. De weg van de
‘zelfscholing’ gaan.
13) Positief en helpend DENKEN! De wijze waarop je zelf denkt,
werkt in op je zelf.
14) Ondersteunende sociale contacten onderhouden die kracht
geven.

15) EEN POSITIEF SOCIAAL KLIMAAT IN DE SCHOOL
VERZORGEN! Naast je beroep in de klas en naast je
‘zelfopvoedingsoefeningen’, interesse tonen voor je collega’s.
(Als er een mooie interesse is onderling onder de collega’s,
ontstaat er ook een mooie interesse onderling bij de leerlingen.
Zo kunnen er mooie vriendschappen ontstaan.)
16) Openheid in je college over je eigen zorgen!
17) Schuif geen conflicten voor je uit! – Zoek samen naar
oplossingen!
18) Een bijkomende taak opnemen (hoe tegenstrijdig dit ook
klinkt), maar dan in ‘vrijheid’, uit interesse en met vol
engagement, kan nieuwe energie geven!
19) OOK IN DE KLAS DIT EVENWICHT, DEZE BALANS
VERZORGEN tussen:
- Inspanning en ontspanning.
- Omhulling en begrenzing
- Innerlijke en uiterlijke wereld.
20) Geen kennis in de hersenen van de leerlingen willen
‘intrechteren’, maar leergierigheid stimuleren. Zo je té veel
kennis wil overbrengen, voert je dit in een smal straatje van:
ofwel ijdele zelfingenomenheid, ofwel: depressie!
21) Thuis, een stabiel sociaal leven verzorgen! Dit geeft
emotionele steun!
22) Je beroep zal niet je ‘één en ja alles’ zijn! Je vindt energie in
het dagdagelijkse leven!
23) Ook zonder dit beroep, jezelf als mens goed voelen, gezien
voelen, waargenomen voelen! Gewoon ‘in’ je leven zijn!

De schoolleiding kan helpend zijn!

De schoolleiding moet gezondheidsbevorderende en
tevredenheidbevorderende structuren voor haar leraren
uitbouwen en inrichten!
De schoolleiding kan helpend zijn!
Vaste tijden vastleggen voor gezamenlijke coöperatie en
communicatie.
Lerarenteams samenstellen voor de beslissingen en
verantwoordelijkheden
van
urenplan,
ouderavonden,
cursussen, lesvervangingen…
Collegiale ondersteuning bij moeilijkheden bij het lesgeven en
dit onder vier ogen.
Anders gaan werken in je klas door de leerlingen zelf méér aan
het werk te zetten.
Te samen een jarenplan opmaken.
De klaslokalen en lerarenkamer gezellig inrichten.
Een stille ruimte inrichten voor de leraren:
- Om een terugblik te kunnen doen
- Om te rusten
- Om alleen te werken.
Supervisie inrichten voor de gezondheid van de leraren.
Iemand aanstellen, liefst de schoolarts, die in het oog houdt dat
de pauzes gebruikt worden om te ‘rusten’, d.w.z. niet
vergaderen, geen kinderbesprekingen, geen collegegesprek,
geen scholiervragen beantwoorden,.. in de pauzes.

Uitslag van een onderzoek.
 Niet iedere 5de leerkracht is gezond, actief en stabiel.
 Iedere 4de leerkracht houdt zich terug, heeft een klein streven en
geeft les op routine.
 Méér dan de helft van de leerkrachten is voortdurend met een
risico om er onder door te gaan, bedreigd.

Uit het onderzoek kwam men tot het inzicht dat leraren in een normale dag
al overvraagd zijn! Hoe kunnen zij dan nog de verdere ontplooiing van de
school en van de ouderwerking erbij nemen?

Bevinding B:
Leraren verliezen de meeste energie en hun gezondheid door collegiale
intolerantie.

Er rijzen echter ook een paar vragen op bij het onderzoek:
Bevinding C:
-

Laten leraren zich overvragen?
Waarom steken leraren hun gehele energie in hun lerarenberoep?
Hebben leraren dan geen voldoende gezonde bronnen ter
beschikking buiten hun lerarenberoep?
Vinden leraren in hun private en persoonlijke leven voldoende
zelfvertrouwen en voldoende bronnen tot gezondheid?
Waarom hebben leraren vlug kritiek op andere leraren, als ze het
anders doen?
Waarom hebben leraren zoveel problemen met de relatie tot hun
medecollega’s?
Maakt het huidige schoolsysteem onze leraren ziek?

Niet de school, het systeem, de leerlingen of de andere collega’s zijn het
probleem, maar het grote probleem is ‘het uit innerlijke balans gaan’
van de leraar als individu. De mens wordt ziek als hij uit balans en/of
evenwicht is gegaan.

Bevinding A:
Leraren laten zichzelf individueel overvragen door:
- Té grote klassen.
- Te weinig lesondersteuning te vragen.
- Vele migrantenkinderen en/of anderstaligen.
- Veeleisende ouders en/of gedesinteresseerde ouders.
- Té weinig maatschappelijk respect voor het beroep van leraar of
opvoeder.
Scholen zonder staatsubsidies blijven gezonder. Er zit minder stress op
deze leraren. De leraren gaan er veel creatiever om met aanpassingen. De
school begeleidt het gehele college veel meer rond de verzorging van ‘de
bronnen van de gezondheid’. De scholengroep is veel meer met
‘gezondheid’ in het algemeen bezig.
Evenwicht en rust in de natuur!!

Hoe blijf je als leraar gezond?
De leraar blijft gezond als hij leert om in de eigen ‘balans’, in het eigen
‘evenwicht’ te blijven!
De balans tussen de uiterlijke vragen en innerlijke spirituele
vragen in het oog houden.
Je eigen grenzen trekken.
Jezelf niet opbranden, maar ‘brandend houden’, enthousiasme
behouden, maar met grenzen!
Je in je privéleven steeds herbronnen.
Het evenwicht zoeken tussen: je identificeren met je beroep en je
verliezen in je beroep.
‘ADEM’ in je leven inbouwen!

“Hallo, ik sta hier!”

Hoe komt de leraar uit zijn evenwicht? Hoe komt het zover?
Enerzijds door de hoge verwachtingen van collega’s, de schoolleiding
de ouders en minder door de leerlingen zelf.
Anderzijds door de hoge eisen die de leraar aan zichzelf stelt. Hij wil
met hoge motivatie iets goeds en zinvol doen voor de toekomst van de
volgende generatie. Doch, als het hem niet lukt, wordt hij ziek.
Nog anderzijds, doordat dikwijls de leraar zijn zelfwaardegevoel
alleen uit zijn beroep wil halen.

Géén torenhoog engagement willen presteren!
Géén carrière van je beroep willen maken!
Wel! Carrière maken van ‘je MENS ZIJN’, ook privé, anders krijg
je bij gegeven kritiek een identiteitscrisis.
Vooral energie steken in je ‘MENS WORDEN’, ook buiten je
beroep!, zodat je zelfwaardegevoel niet uit je beroep hoeft te
komen, maar uit je eigen ‘menswordingsproces’ dat je gaat, uit je
eigen ‘levensweg’ die je bewandelt met je partner, met je
vrienden,…
Dit in menselijkheid en vrede kunnen samenleven, vraagt TIJD!
KRACHT! MOTIVATIE! En MUZE!

Leef! Leef je leven!
Vele opvoeders verwaarlozen het private leven en de private relatie. Ze
verliezen hiermee de bron van het zelfwaardegevoel en de
levenstevredenheid.
Vooral bij Vrije Schoolleraren is er geen persoonlijk leven meer buiten de
school en wordt het private volledig versmolten met de school.
(bijvoorbeeld: met leraren samen op ‘Tagung’ is de vakantie).
Het beroep van leraar domineert het private leven zo sterk, dat het zich
uitbreidt als een ‘zweer’ over het gezinsleven.
De leraar moet hier zijn grenzen leren trekken. Iedere beroepsopdracht
kent ook zijn EINDE! STOP! GEDAAN! NU DOE IK IETS ANDERS!
De meest enthousiaste en idealistische leraren krijgen ‘burn-out’ omdat ze
zichzelf opbranden voor hun beroep in plaats van het leven te leven!
‘Burn-out’ is een ziektebeeld dat zich over jaren ontwikkelt en verspreidt.
Meestal staat aan het begin ervan: de begeestering voor het beroep! Je
zet je in, je engageert je, je wil carrière, en prestatie, je offert je op,
maar je doet dit alles grenzeloos, op zoek naar zelfwaarde. Onze
gehele samenleving leert ons hoe we persoonlijke appreciatie kunnen
krijgen ofwel door prestatie! Ofwel door een hoog bezit!
Wie iets het beste kan, of wie het meeste heeft, voelt zichzelf als de
belangrijkste en denkt dat hij niet gemist kan worden. Je denkt dat je
onvervangbaar bent. ‘Burn-out’ ontstaat als het vinden van je zelfwaarde
niet ligt in ‘het worden van een individuele vrije mens’, maar in een
‘schijn-zelfwaardegevoel’. Doch, je echte zelfwaardegevoel hangt niet af
van je bezit, van je carrière of je beroepsprestaties, maar van de allermenselijkste, innerlijkste eigenschappen.

Je gaat steeds meer op school zijn en je verwaarloost steeds meer je
privéleven. In de school worden ze dit engagement van je gewoon. Ze
vinden het maar normaal. Het schijnbare zelfwaardegevoel dat men uit
deze prestatie haalt, wordt echter steeds minder. Wat eerst begeestering
was, wordt plots ontgoocheling. Blijkbaar komen er ‘lekken’ in je energie
en komt er ook kritiek. De school wordt een plek die alleen maar ‘té
veel’ van je vraagt en je vraagt je af, wat er mis is met die school. Je
merkt niet op dat je zelf steeds verder en meer uit je eigen evenwicht
geraakt. Maar je bereikt dat hoog gegeerde ‘zelfwaardegevoel’ niet
meer uit al dat vele werken. Je wordt onrustig en gaat onrustig op
zoek naar toch méér zelfwaardegevoel. Dit put je uit.
 Er ontstaat resignatie
 Je presteert niet meer.
 Je wil minder gaan werken.
 Je wordt ziek.
 Je hebt de kracht en de vreugde niet meer om het private
evenwicht nog te vinden.
 Je kan je niet meer ontspannen
 Je komt niet meer op krachten.
 Je gruwelt van vakanties
 Er komt ‘depressie’. (eetluststoornissen, slaapstoornissen,
hartklachten, darm-, hoofd-, rug- en orgaanontstekingen.)
Wat zijn dan die aller-menselijkste innerlijke eigenschappen?
Relaties kunnen aangaan in Liefde en Empathie.
Relaties in een positieve en voortschrijdende ontwikkeling
houden.
Liefdevol zijn.
Empathisch zijn.
Liefhebbend zijn.
Geïnteresseerd zijn?
Verzorgend en genezend zijn.
Elkaar en jezelf ‘vrij’ maken.

Aan dit alles interesseert zich onze maatschappij niet. Maar de ‘Mens’ wil
deze innerlijke kwaliteiten ontwikkelen, wil hieraan tijd geven en
aandacht, want ze geven hem zijn eerlijke zelfwaarde. De mens wil zijn
leven zinvol inrichten!
Onze samenleving wil dat we luxe, bezit, succes en ‘geluk’ vergaren, maar
zijn we dan zinvol bezig?
Wat staat er je nu te doen met dit ‘overbelast zijn’, met dit ‘opgebrand
zijn’, met deze ‘burn-out’? Hoe kan je jezelf sterken?










NEEN! En STOP! Zeggen op je school.
Leren ADEMEN.
Leren LEVEN.
Je persoonlijke PRIVELEVEN verzorgen.
Je PRIVELEVEN ‘kweken’ als een levensbron.
De eigen innerlijke en uiterlijke balans verzorgen.
Je eigen ge-ZON-dheid achten en er tijd voor nemen!
Je SPIRITUELE WEG, je eigen SCHOLINGSWEG, in evenwicht
brengen met je uiterlijke weg.
 De scholingsweg van Rudolf Steiner gaan, geïntegreerd in de taken
van de dag.

Hoe kan de leraar voor ‘burn-out’ behoedt worden?
Als collega, als partner, als vriend kan je iemand verwittigen voor een zich
aankondigende ‘burn-out’ als je de eerste fase ervan herkent, bijvoorbeeld:
de eigen zelfwaarde te veel gaan zoeken in je beroep, waardoor diegene
geen privéleven meer uitbouwt.
Ook is het heel preventief voor de ‘patiënt’ om een gesprek aangeboden te
krijgen met een arts of therapeut door de supervisie van de school (of van
het werk). Hij kan dan eens vertellen wat hem zo overbelast.

10 TIPS
1) Leer op je eigen gezondheid letten! Dit betekent: de eigen balans
te verzorgen. Ga op tijd eens naar een arts of therapeut om te
vertellen wat je overbelast.
Al te dikwijls is het ervaren van gezondheid gekoppeld aan de
ervaring van erkenning krijgen en het daarmee verbonden gevoel
van zelfwaarde, welke bereikt werden door het vervulling krijgen
van zijn prestaties en opgaven. De échte gezondheid en de échte
bron van een goed zelfwaardegevoel hangen echter af van dié
handelingen, dié relaties, dié belevingen die door verwondering,
verering en Liefde gekenmerkt en gedragen zijn!
2) Oefen Verwondering, Verering en Liefde, want deze geven ons
kracht en zin om te ‘branden’, om enthousiast te zijn, om
geestdriftig te zijn, om gezond te zijn, zonder op te branden!
3) Ga van “er geen zin meer in hebben” naar “aandacht en
interesse hebben voor het hele kleine en onspectaculaire, en
maak dit kleine ook af. (bijvoorbeeld: je de vraag stellen hoe alle
leerlingen uit de klas articuleren, spreken, of lopen, of
slapen,….voor ieder kind een bloemennaam zoeken…)
4) Doe alles geïntegreerd in je dag- en nachtritme. Alles wat
geïntegreerd is in het alledaagse, in een dagritme, geeft kracht!
(scholingsweg, nevenoefeningen, gebedswaken,…) Al het
chaotische overbelast je.
5) Sterk ook ouders en kinderen in hun competentie. Ook ouders
voelen zich dikwijls overbelast en kinderen worden al te vaak door
de volwassenen als hun partner bevraagd en aangesproken –
kinderen worden dikwijls overbelast door chaos, emoties,
vertrouwensbreuk. Laat het kind ‘kind’ zijn!
6) Oefen aandacht voor het kleine vanuit je hart! ( bijvoorbeeld aan
het bed van je slapende kind gaan zitten).
7) Oefen zelfbestemming: “Wat wil je met je eigen leven?” Dit laat
geen vreemd-bestemming, geen ik-loosheid, meer toe.

8) Zoek het echte geestesleven dat je écht ‘vrij’ maakt. “Ben je
knecht van de tijdsgeest of ben je ‘vrij’ in het vormgeven van je
eigen leven?”
9) Sterk je ‘Ik’! Oefen ‘ik-kracht’!
Naar Friedrich Schiller: “ Wees een tijdgenoot, maar wees geen
plant. Wordt wie je zelf worden wil. Blijf jezelf trouw én verbrand
jezelf niet aan iets wat de verwerkelijking van je eigen zelf, van je
eigen wezen tegenwerkt.. Weersta de verleiding van de tijdgeest
die vraagt om aan jezelf vreemd te worden.”
10) Stel je ideaal steeds IN de werkelijkheid!
Zoek je eigen ideaal, je eigen motief, zoek de liefde die je hebt
voor een bepaald idee! Stel je tegenover je eigen ideaal ook steeds
belevend, anders geraak je onder de knechtschap ervan! Maak de
brug naar de werkelijkheid.

Op ouderavonden kan je ouders toespreken over de bronnen van
gezondheid, de bronnen van levenskrachten, de bronnen van
sterkte, ik-kracht, liefde, eerbied en verwondering.
Spreek met ouders over:
- Rust
- Ritme
- Het hart
- Interesse
- Verbondenheid
- Tijd
- De 4-basiszintuigen bij het kind
- Preventie op burn-out, stress, depressie.
- Spreek over het aandacht geven aan het kleine, het
onspectaculaire.
- Doe met ouders de ‘Matriousjka-oefening: je eigen
innerlijke levensruimte steeds vergroten.
- De innerlijke scholingsweg van R. Steiner.

* * *

Wanneer de wind
je lichaam zachtjes
nieuw leven inblaast,
en de zon je gedachten
vrij laat dromen.
Als het ruisende water
je zorgen in slaap wiegt
en het zand tussen je vingers
je gevoel weer doet stromen,
dan fluistert de wereld
zijn oude geheim
weer eens in je oor:
Je leeft!

“Burn-out” vanuit biografisch oogpunt.
Christoph Wiechert.

“De mens staat in 2 werelden: de zintuiglijke en de niet-zintuiglijke. Hij is
in deze 2 thuis. Het menselijke leven is te verstaan vanuit deze 2
werelden.” (uit: Esoterische Betrachtungen karmische Zusammenhänge. R. St.)

Hoe verhoudt zich de eerste levenshelft tot de tweede?

Verslag door Annelies Sysmans

“Wat het lichaam niet meer kan, moet nu de ziel
overnemen!”

----------------------------------------------------------------------------------I
0 j.

II
38,5 j.

ca 70 j.

De eerste levenshelft ( 0 – 38,5 jaar):
De eerste fase van 0 tot 21 jaar:
In de eerste levensfase bouwt men zijn lichaam op. Wat men meebrengt uit
het voorgeboortelijke gaat zich incarneren. Het kind belichaamt zijn
vaardigheden, competenties, interesses, tot in de jeugdige leeftijd, doordat
het ‘leert’. Het is de fase van de karmische uitdagingen.
Uit het voorgeboortelijke komen kwaliteiten en dingen te voorschijn, die
als voorbereiding op de komende levensopgaven nu willen incarneren. In
de eerste fase van 0 tot 21 jaar is het een kwestie om een rijke,
fantasievolle en experimentele tijd aan je kind aan te bieden. Gelatenheid,
rust, ritme, liefde en vertrouwen leggen hiervoor een goede bodem.
Deze fase kent 3 periodes van 7 jaar:
- Het kleine kind: de aanleg van het fysieke en etherlichaam
- Het lagere schoolkind: aanleg van het ether- en astrale lichaam
- De jeugdige: de aanleg van het astrale lichaam en het zelfbewuste,
ordeelskrachtige ik.
De tweede fase van 14 tot 35 jaar:

Evenwicht tussen 2 werelden.

In deze tweede fase van het leven komen de uitdagingen in evenwicht met
de vervulling van het karma! Deze fase loopt even samen met de
7-jaarsperiode van de eerste en van de derde levensfase.

Met het 14de levensjaar is de mens in staat om de wereld te ontmoeten
vanuit zichzelf. Astrale krachten worden bijgevoegd zodat de 14-jarige
jeugdige ook zijn medemensen kan ontmoeten. De aarderijpheid
(geslachtsrijpheid) is hier uitdrukking van. Deze fase gaat dus gepaard met
een ontmoetingsrijpheid. Grote geweldige astrale krachten kunnen vanaf
dan ook ‘verprutsend’, té gul of overdreven worden ingezet. Hierop dient
geacht door de opvoeder van de jongere.

De bescherming van de karmische uitdagingen is voorbij. De jongere
wordt alleen gelaten met deze krachten van het astrale lichaam. Hij kan
ALLES!, men overtreft zich zeer dikwijls en toch blijft men gezond. De
wensen gaan nog mooi hand in hand, tot men met de krachten die voor de
karmische voltooiing zorgden, alleen wordt gelaten. Dan is men 35 jaar!
De overlappingstijd van fase 1 en 3 is de tijd van 21 tot 28 jaar.

De derde fase van 28 tot 49 jaar:
Dit is de tijd van de karmische vervulling. Wat in de eerste 21 jaar werd
aangelegd komt nu tot realisatie. Je hebt een beroep geleerd en het wordt
nu uitgeoefend. Leren wordt nu doen!
Niet wat men weet, maar de daden tellen nu.
Karmische wetten spelen zich af in de stofwisseling. De derde levensfase
bestaat uit 3 periodes van 7 jaar: 28 tot 35; 35 tot 42; 42 tot 49.
Op 35 jaar eindigt het “alles zomaar kunnen!” De fysieke
opbouwkrachten hebben hun hoogtepunt bereikt. Op fysiek vlak begint nu
de afbouw. Je kan echt niet meer ‘alles’ en alles niet meer zo lang aan één
stuk. Wat het lichaam nu niet meer kan, moet nu de ziel gaan overnemen.
Vanaf nu is het zeer belangrijk om de ziel te gaan verzorgen: halt houden,
rusten, ontspannen, herbronnen, kunst beoefenen,…
Anders wordt de kloof tussen je fysieke afnemende mogelijkheden en je
zielsmatige kunnen dat zich nu wil ontplooien, langzaam maar zeker steeds
groter.
Tussen 35 jaar en 42 jaar kan een crisistijd aanbreken.
Je vraagt je af: “Heb ik alles goed gedaan? Hoe kan het nu verder? Wat
heb ik tot nu toe van mijn leven gemaakt? Wie ben ik? Waarin ben ik reeds
vrij?”
Als we aan deze zielencrisis neen zeggen en ze ontvluchten (onze koers
wijzigen in prestatiedrang, in zelfbevestiging, in stress of voorbijlopen,..)
dan kan je na die leeftijdfase in een depressie gaan.
Als je de zielencrisis toelaat en zoekt in je innerlijk wat nu de volgende
stappen zijn, dan ga je mee over de ‘grens’ en kan je spirituele leven
beginnen. De tweede levenshelft ( 38,5 jaar tot …?) zet dan langzaam in.
Je bent bereid de depressie in de ogen te zien, niets te verdringen, niets te
verdoven door hallucinerende middelen, alcohol of medicijnen, niets te
verslapen, maar je beseft dat het verdere leven van je een ‘zelfscholing’
vraagt. Je gaat ‘de juiste kuur’ doen en toch verder gaan.
Je wordt stil en bedachtzaam. Je wordt bescheiden, daar er niets zo
moeilijk is als de scholingsweg. Je gaat mensenkennis oefenen,
geesteswetenschap bestuderen, wakker en bewust worden aan je innerlijke
ziele- en geestesleven.

Depressie
Depressie is vandaag de dag wel een soort zielsmatige ‘volksziekte’
geworden Vóór het 50ste levensjaar zien we dikwijls hoe mensen een nieuw
beroep kiezen, een nieuwe weg willen inslaan of helemaal opnieuw
beginnen. Als besluit na een depressie kan men helemaal opnieuw
beginnen.
Hier schuilt het gevaar, dat als we al te dikwijls van werkplaats en
leefkring verwisselen, onze ziel dit niet meer kan overnemen van ons
lichaam en we niet tot de zo nagestreefde vernieuwde ziele- en
geestesactiviteit komen in onszelf.

.

Als deze drie periodes van de eerste levenshelft voorbij zijn, kan de mens
zijn leven aangrijpen vanuit ‘VRIJHEID’. Een vrij geestesleven wordt nu
een wezenlijke en gezonde factor. We voelen ons er zelf verantwoordelijk
voor. Het leven met zijn twee levenshelften is één grote uitdaging om
wakker te blijven voor levensvragen en voor menskundige inzichten!

* * *

Aanbevolen litteratuur: Burn-out

H. Dahlem, R. Hölzer-Hasselberg, Ch. Schopper, S. Steinmann-Lindner
Burnout – mit der Krise wachsen

Frühsymptome erkennen – Wirksam vorbeugen – Neu leben lernen
Wenn Körper und Seele völlig ausgebrannt sind, hilft nur eine tiefgreifende
Änderung der Lebensweise, um wieder Fuß zu fassen. Doch wie soll das
gelingen, wenn selbst die letzten Kraftreserven aufgebraucht sind? In
diesemnumfassenden Ratgeber zeigt Annejet Rümke an vielen
Fallbeispielen und anhand eines umfangreichen praktischen Übungsteils,
was jeder zur Vorbeugung und Heilung tun kann: Ausführliche
Beleuchtung der vielfältigen Facetten des Burnouts; anthroposophisches
Verständnis des Burnouts und Therapie; praxiserprobtes Übungsprogramm; Notfall-Koffer mit Übungen, für den Alltag; zahlreiche
Fallbeispiele; Hilfen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen;Warnzeichen;
Merkmale von Risikopersonen; Arbeitsleben und andere BurnoutFaktoren; Balance-Anleitungen.
Verlag Urachhaus, 439 Seiten, gebunden, € 25,00

Wege zu neuer, individueller Lebensgestaltung

Best.-Nr.: 1428 / 208 Seiten / € 24,00*

Miriam Meckel
Brief an mein Leben
Erfahrungen mit einem Burnout

Annejet Rümke
Burnout Sprechstunde

(zie bespreking van het boek : Erziehungskunst sept ’12)

Wenn der Körper die Notbremse zieht: Eine erfolgreiche Frau klappt
zusammen. Nichts geht mehr. Die Diagnose: Burnout. In einer Klinik im
Allgäu beginnt sie, einen "Brief an mein Leben" zu schreiben.
Präzise analysiert sie ihre Gefühle, stößt auf alte Wunden und macht
deutlich, was geschieht, wenn wir ständig unterwegs sind und permanent

kommunizieren, aber nicht mehr sagen können, was uns glücklich macht.
Miriam Meckel spricht offen über ihren Burnout und darüber, wie man mit
ihm umgehen, ihn überwinden kann. - Das ehrliche, sehr persönliche
Protokoll einer Burnout-Krise und ihrer Überwindung.
Rowohlt Verlag Tb, 223 Seiten, kartoniert, € 8,99

Fritz Helmut Hemmerich
Wendepunkt Burnout

jahrzehntelangen Erfahrung und Forschung in diesem Bereich behandelt
Dr. Hemmerich u.a. folgende
Fragen: Wie kann ich frühzeitig erkennen, dass ich auf eine BurnoutSituation zusteuere? Wie äußert sich
mein seelischer Zustand im Körper? Welche Therapieformen gibt es?
Dabei gelingt es dem Autor, Bezug
nehmend auf die aktuelle Forschung, ein medizinisches Fachbuch
vorzulegen, das aufgrund der
lebensnahen Beispiele und der lebendigen Sprache ein Ratgeber für jeden
sein kann, der selbst betroffen
ist, oder mehr über das "Mysterium Burnout" erfahren möchte.
Maro Verlag, 408 Seiten, gebunden, 28 €

Fritz Helmut Hemmerich
Meditation Herzkraftfeld
Sprung in die Freiheit

Anleitung für die Praxis. Das Salutogenese-Konzept
Das Burnout-Syndrom ist in unserer Leistungsgesellschaft zu einem
allgegenwärtigen Schreckgespenst
geworden. Mit viel Gefühl und Genauigkeit beschreibt der Autor Fritz
Helmut Hemmerich, was uns daran
hindert, die "Batterien wieder aufzuladen". Dabei behält er immer den
gesamten Menschen im Blick, ohne
zu verallgemeinern, denn eines wird klar: Eine Therapie kann nur Erfolg
haben, wenn sie ganz individuell
auf die Situation des einzelnen Patienten abgestimmt ist. Anhand
zahlreicher Beispiele aus seiner

»Dieses Meditationsbuch finde ich sensationell gut. Der Spaß und die
Leidenschaft, die der Autor dem
Thema widmet, führt dazu, dass es sich nicht nur um einen revolutionären
Ansatz im Wahrnehmen der

eigenen Person handelt, sondern sich tatsächlich auch ein echtes
Lesevergnügen einstellt. Außerdem
resoniert beim Lesen die erlebte Übung aufs eindrucksvollste, was die
Freude noch größer macht. In
meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit »Lebendigem« ist mir noch
kein ähnlich effektives Konzept
aus Wissen und Erfahrung für die Praxis begegnet.« (Dr. Axel Siegner)
Maro Verlag, 160 Seiten, gebunden, € 28,00

Fritz Helmut Hemmerich
Meditation Herzkraftfeld

Der Autor unseres Buches "Meditation Herzkraftfeld" spricht hier 7
Meditationen für die 7 Wochentage.
Maro Verlag, 4 CDs mit 40-seitigem Booklet, € 49,00

