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De kunst 
vanltet 
stralen 

EEN STRALENDE VERSCHIJNING ZIJN, 

DAT WILLEN WE ALLEMAAL WEL. 

Maar hoe zorgje ervoor datje straalt? 

Menta/ coach Marlys en filosoof Marlou 

lichten een tipje van de sluier op. 
Tekst MARLOU VAN PARIDON BeeldCORBIS, GET TYIMAGES, SYUTTERSTOCK 
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W
aardoor gaan mensen 

stralen? Hebben mensen die 

stralen geen zorgen? Ment al 

coach Marlys Stradmeijer 
en praktisch filosoof Marlou van Paridon 

stelden zichzelf jaren geleden deze vragen 

en besloten een grondig onderzoek te doen. 

De antwoorden die zij vonden, hebben ze 

verwerkt in een boek: De kunst mn het 

stralen. Met daarin verrassende inzichten, 

inspirerende verhalen en twaalf openhar

tige interviews met bekende Nederlanders. 

De conclusie van het boek is dat wel of niet 

stralen niet afhangt van je looks, of van 

wat je op dat moment aan het doen bent. 

Een van de geïnterviewden, musicalster 

Nurlaila Karim, zegt: 'Je kunt ook stralen 

terwijl je de kattenbak schoonmaakt." 

OPRECHTE INTERESSE LN 

\'ERTR< H r\\'E:'.\' 

Stralen heeft vooral te maken met ver

trouwen hebben in jezelf en anderen. 

Stralen heeft ook te maken met intens 

leven. Maar dat betekent niet dat je elke 

dag spannende dingen moet doen. Een van 

de inzichten is dat stralen eigenlijk als van

zelf ontstaat als je contact maakt met an

deren; maar dan wel écht contact. Tv-host 

Anita \Vitzier zegt er het volgende over: "Ik 

ben blij als ik op een feestje aankom waar 

ik niemand ken en iemand toont interesse 

in mij. Zo iemand straalt dan voor mij." Als 

je straalt, voelen mensen zich veilig b�j je. 

Maar dan moet het wel om echte interesse 

gaan. Dat je door Le stralen vertrouwen 

inboezemt bij anderen wordt door meer 

geïnterviewden in het boek gezegd. Martijn 

Krabbé bijvoorbeeld vindt dat vertrouwen 

geven een van zijn kwaliteiten is, waar

door hij goede programma's kan maken: 

"Ik doe dat door oprecht geïnteresseerd te 

zijn; me goed in te lezen. En ik doe moeite 

voor de deelnemers. Ik wil hen al vanaf het 

eerste gesprek het gevoel geven dat ik hun 

vertrouwen waard ben. Ik wil zorgen dat 

hun verhaal mooi verteld wordt. En ik zal 

zorgen dat het uiterste wordt gedaan om 

hen te helpen." 

Anita \Vitzier zegt over het contact met 

de geïnterviewden in haar programma's: 

"Ik bezoek mensen bij hen thuis. Door te 

Stralen is niet alleen 
van jezelf, het is iets 

tussen mensen 

stralen stel ik hen op hun gemak. Dat is 

belangrijk voor een goed en open gesprek, 

maar het is geen truc. Het gaat vanzelf 

omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in wie 
iemand is." 

\ \' ISSEL\\. ERK l �(; 

Oprechte interesse tonen, je verplaatsen 

in de ander - kan iedereen dat? Ja! De 

Nederlandse primatoloog Frans de Waal 

(hij bestudeert mensapen) schreef er een 

inmiddels wereldberoemd boek over: Een 

tijd ,,oor empathie. Hierin stelt hij dat 

empathie - het vermogen om de emoties 

van anderen te kunnen meevoelen en de 

situatie van anderen te begr�jpen - een 

zeer oude verworvenheid is die zich in ons 

lichaam én in onze geest heeft genesteld. 

Door empathie hebben we als soort kunnen 

overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, 

is volgens hem minstens zo belangrijk als 

het 'recht van de sterkste'. Contact maken 

doe je overigens niet door te proberen een 

goede indruk te maken op de ander, want 

dan ben je nog met jezelf bezig. Het is zaak 

dat je even je eigen beslommeringen vergeet 

en je echt focust op je gesprekspartner. Het 

mooie is dat stralen een wisselwerking is. 

Stralen is niet alleen van jezelf, het is iets 

tussen mensen. Alleen als jij de ander echt 

ziet staan, geef je hem of haar vertrou-

wen. En alleen dan ziet de ander jou als 

een stralend persoon. Dus wil je stralen? 

Verdiep je dan in de mensen om je heen. c 

Psyche 

Stralen in 7 stappen 
Doe deze oefening de eerstvolgende keer 
dat je met iemand in gesprek bent; of dat nu 
zakelijk is of op een feestje. De ander merkt 
niet datje aan het oefenen bent, want het is 

een natuurlijk onderdeel van het gesprek. 

1. Volg terwijl de ander aan het praten is

nauwkeurig de details van zijn of haar ver

haal. Al is het nog zo'n simpele gebeurtenis.
2. Sh,iitje tijdens het gesprek af voor andere 

zaken. Ga niet om je heen kijken of tussen
tijds over jets anders nadenken.

3. Vraagje bij het verhaal van de ander van 

alles af. Bijvoorbeeld: waar speelt zich dit af,

met wie is die persoon daar, zijn er nog meer

mensen bij; familieleden, vrienden, zaken

relaties, onbe.kenden?
4. Stel alle vrag�ndie spontaan in je 

opkomen. 

5. Stem af op wat de persoon tegenover je in 

die situatie heeft ervaren. Is dat blijdschap,
angst, verwondering, nieuwsgierigheid, irrita

tie? Wat ziet, hoort, ruikt, proeft de ander in
die situatie?

6. Let op de lichaamstaal van de persoon

tegenover je. Wanneer gaan zijn/haar ogen

stralen7

7. Blijf bijjezelf, Leef 0p een natuurlijke,

rustige manier mee. Je hoeft de ander niet
te troosten of te helpen.

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN SANTÉ 

DE KUNST VAN HET 
STRALEN VERSCHIJNT 

OP 31 OKTOBER EN 
KOST€19,50. 
WWW.DEKUNSTVAN

HETSTRALEN.NL 256 pagina's, full colour 
foto's en illustraties 

€ 4,50 introductiekorting 
op het boek 

"DE KUNST VAN 

HET STRALEN" 
van € 19,50 voor slechts € 15,-

Bestel via www.dekunstvanhetstralen.nl 
en vermeld de actiecode bij de bestellin g 
of lever deze bon in bij de boekhandel en 

ontvang€ 4,50 korting. 

Actiecode 502-62038, geldig tot 31/01/2014. 




	Sante_1
	Sante_2
	Sante_3

