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Sta je in je kracht? 
Ja! Heel erg. Ik voel rust. De laatste tijd 
ging mijn hart ontzettend tekeer, altijd 
maar bezig met werk, weinig toekomen 
aan mezelf, mijn partner en de 
kinderen. Ik was helemaal kapot. Nu 
kan ik weer gewoon genieten. En ik 
heb mijn creativiteit terug gevonden.  
 
Is rust hetzelfde als rustig?  
Het is anders. Rust is echt je innerlijk. 
In je verstand krijg je nooit het 
antwoord al denk je van wel. Het 
antwoord komt vanuit je gevoel. Ook 
het besluit om mijn baan op te zeggen 
heb ik vanuit mijn gevoel genomen. 
Veel mensen kwamen met praktische 
bezwaren, maar ik zag dat niet zo, 
want ik voelde het niet zo.  
 
Hoe was dat voor Feit? 
De meeste mensen omschrijven mij als 
rustig, maar ik was niet rustig van 
binnen. Gevoel was altijd belangrijk 
voor me maar ik was er ver vandaan. 
Ik wist niet meer wat ik voelde en 
vertaalde elk gevoel naar mijn hoofd. 
Tijdens coaching heb ik veel emoties 
doorgeploegd. Dat was goed en het 
ging snel. Nu gaat alles via mijn 
fysieke gevoel. Door Feit is voelen 
anders geworden in die zin dat ik nu 
weet of een gevoel van mij is of van 
een ander. Daardoor weet ik waar ik 
de verantwoordelijkheid moet leggen. 
Dat was helemaal nieuw voor me en 
een enorme bewustwording. In een 
situatie met mijn moeder heb ik het bij 
haar kunnen laten en dat was heel 
goed. Vroeger was ik daar voor 90 % 
mee bezig, nu voor 10%. Zo ga ik ook 
om met negatieve gevoelens. Ik zet ze 

niet aan de kant, maar voel ze zodat ik 
weet waar of bij wie ze horen. 
 
Wat was de rol van Feit? 
Feit heeft mij weer naar mijn gevoel 
laten gaan, naar wat voor mij de kern 
is. En van daaruit heb ik het besluit 
genomen om een nieuwe baan te 
zoeken waar ik word gewaardeerd 
voor wat ik kan en wie ik ben. In 
coaching heb ik gemerkt dat ik 
behoorlijk last had van oud zeer, in de 
zin van afgewezen zijn, het gevoel er 
niet meer te mogen zijn. Dit gevoel had 
ik ook in mijn werk. Toen ik er fysiek 
doorheen voelde werd het rustig, ik 
zag hoe ik het wilde gaan doen. Ik heb 
wel eens eerder een gesprek gehad 
met een therapeut. Maar een 
psycholoog lost het niet op. Je moet 
het voelen. Je kunt het gevoel niet 
weghalen, niet wegpraten. Je moet het 
oude gevoel niet steeds het nieuwe 
gevoel laten bepalen. 
 
Ga je nu anders om met emoties en 
oud zeer? 
Ja. Als ik een oud gevoel bemerk dan 
ga ik voelen in mijn buik en dan weet ik 
dat ik niet meer terug ga naar dat 
oude. Ik kan nu heel bewust omgaan 
met emoties. Ik weet wat oud is en wat 
van nu. Bij de tweede coachsessie 
merkte ik dat ik wist hoe ik het moest 
doen, wat voelen werkelijk is en waar 
je bewust van moet blijven. Door de 
goede beslissingen te nemen voel ik 
nu weer de energie terugkomen. Ik ben 
weer bezig met wat bij mij past en wat 
bij mij hoort. Dit voelt al zo goed, ik ben 
heel benieuwd naar de komende 
maanden.  
 
Wat doe jij om Feit nog meer te 
integreren in je dagelijks leven? 
Het ervaren van de innerlijke rust en 
de positieve consequenties daarvan. 
Zodra ik teveel in mijn hoofd ga 
beredeneren ga ik terug naar mijn rust.  
 



 
 
Waarom zou je feit aan andere 
mensen aanraden?  
Veel mensen nemen besluiten vanuit 
hun ratio en niet vanuit gevoel. Met 
Feit ga je terug naar de basis. Veel 
mensen handelen vanuit een groot 
gevoel van verantwoordelijkheid, maar 
niet goed gestuurd. Als je vanuit een 
gevoel handelt zonder rust dan komt 
het eigenlijk uit je verstand. Pas als je 
gedachten los laat, echt gaat voelen 
dan krijg je antwoorden. En dan is het 
altijd goed. 
 
Is Feit belangrijk in je werk? 
Ja! Vanuit mijn gevoel kan ik kijken wat 
het bedrijf echt nodig heeft. Dat gaat 
sneller en het levert meer op. 
 
Kunnen mensen veranderen met 
Feit?  
Als ze er voor openstaan. Als je echt 
durft te gaan naar waar het zit dan kan 
en wil je nooit meer anders.  
 
Wat is opvallend aan Feit? 
Feit zijn eye-openers. Opvallend is de 
snelle manier waarop je bewust wordt 
van oud zeer en dit tegelijkertijd 
verwerkt. Maar ook het inzicht dat je 
onbewust gevoelens overneemt van 
anderen. En natuurlijk de rust! 
 
 


