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Mijn motto
Elke week geeft een bekende Vlaming ons zijn levenswijsheid mee.

«Ik probeer lekker relaxed in het leven staan. Dat begint bij mijn
gezin, maar ik wil ook het publiek inspireren om momenten van
gezelligheid en ontspanning te creëren. Onder impuls van mijn grootmoeders was ik als kind al getriggerd door eten. De keuken was mijn
favoriete speelplek, omdat het een feest voor de zintuigen was. Als
kleine Sofie maakte ik kennis met gerechten als Chinese canard laqué
en homard à l’armoricaine. De smaak van eten was belangrijker dan
het aantal calorieën. Ook vandaag is iets lekkers het startpunt voor een
maaltijd. Ik begin met een onbewerkt seizoensingrediënt en ben daar
creatief mee. Drie keer per dag kook ik vers. Ook ík laat me weleens
verleiden door fastfood, maar dat is in de regel een teleurstelling. Een
zelfgemaakte hamburger met kwaliteitsvlees is nu eenmaal lekkerder.»
«Relaxed zijn is mijn tweede natuur. Toen ik nog een eigen
restaurant had, werd er gelachen of opgekeken als ik – omsingeld
door bestelbonnen uit de zaal met aanpassingen door de klant en
dampende potten en pannen – zo zen bleef tijdens een service. Omdat
ik een dromer ben, heb ik nooit zware gedachten. Mijn brein verwerkt
al nieuwe informatie voor ik me druk kan maken over het verleden.
Grace, mijn dochter, probeer ik ook lichtvoetig op te voeden. Belangrijk,
want er rust veel druk op de schouders van kinderen. Zijn ze
geselecteerd? Lispelen ze niet? Hebben ze geen bijlessen nodig? En
naarmate je ouder wordt, betert die prestatiedruk niet. Want je streeft
een perfecte relatie na en ook de ideale job, die je dan ook nog eens
bovengemiddeld wil doen. En dan zwijg ik nog over het hunkeren naar
de ideale look of het perfecte lijf. Mensen laten schitteren om wat ze
kunnen is, denk ik, heilzamer dan ze te tillen tot iets wat ze níét zijn.
Mijn dochter hoeft geen 100 te halen op school. Overal in uitblinken is
nergens voor nodig. Imperfecties maken een kind uniek. Grace is wel
een hevig dametje. Als ze van haar melk is, omdat ze valt of schrikt,
leer ik haar rustig te worden door juist te ademen. Ik leg haar handje
op mijn borst en samen ademen we enkele keren diep in en uit. Die
overdrive ebt dan snel weg. Soms moet ik haar ook duidelijk maken
dat roepen overbodig is, omdat mama niet doof is. (lacht)»
«Zelfs in de file of aan de kassa van de supermarkt maak ik me
niet druk. Of ik moet al echt oververmoeid zijn. Maar ik heb geen kort
lontje. Afgunst? Ken ik niet. Thuis hebben ze dat erin gepeperd, want
jaloezie is de grootste aller kwalen, het maakt je ongelukkig. Wat ik
bewust vermijd, zijn gewelddadige films. Mijn man is eveneens
hoogsensitief, dus we proberen negatieve prikkels buiten de deur te
houden. Zelfs van een ballade kan ik snel ontroerd zijn. In plaats van
naar triestige muziek te luisteren, zoek ik liever de stilte op. Dan begin
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ik onkruid te wieden of maak ik een wandeling met mijn hond. De
natuur is voor mij dé manier om te ontkoppelen of de automatische
piloot uit te schakelen. We gunnen onszelf te weinig pauzemomenten.
Maar het is door je computer uit te zetten of je smartphone aan de
kant te leggen dat je gewoontes doorbreekt en meer geniet. Pas op:
dat hoeft geen uur te duren, hè. Gewoon even stop en start. In plaats
van de slaaf te zijn van je to-dolijst moet je opnieuw grip krijgen op het
leven. Jíj bent de regisseur. En je hoeft heus niet altijd streng te zijn
voor jezelf. Mijn mailbox of een wasmand schuif ik nu en dan op de
lange baan. Om te genieten van een latte of een toastje met kaas.
Me-time kan soms verrassend eenvoudig zijn. Hyperconnectiviteit en
multitasken gijzelen je hersenen. Daar kan je aan ontsnappen door
lekker te relaxen. Zónder schuldgevoel, want door minder te werken,
krijg je soms meer voor elkaar. ‘Fika’ is in Zweden al een begrip. Het
staat voor bijkletsen met vrienden onder het genot van een bakje troost
en een zoete lekkernij. De diepgewortelde, traditionele koffiepauze is
een mooi voorbeeld van slow living. Die Zweedse break helpt me
focussen. Ja, relaxen loont.»
«Van elk moment met mijn gezin, vrienden of familie probeer ik
een feest te maken. Onverwachts alles uit de koelkast halen: hapjes,
cocktails en gerechtjes om te delen. Blije gezichten gegarandeerd!
Een bord hoeft toch niet perfect gedresseerd te zijn? In het juiste
gezelschap smaakt een met liefde gemaakt gerecht áltijd. Filosoferen
over het leven bij een goed glas of een smakelijke kaas: lekker en
relaxed gaan hand in hand. In de horeca word je gedrild dat je keuken
perfect georganiseerd moet zijn. Thuis leg ik de lat niet zo hoog. Ik kan
gerust genieten van een ontspannende serie terwijl er ook nog een
vuile vaat om aandacht schreeuwt. Een dag telt maar 24 uur, dus ik
probeer mijn hersenen uit hun boeien te bevrijden en mijn stressniveau
laag te houden. Er is niets mis met het streven naar perfectie, maar dit
geweldige gereedschap moet je ook eens even links laten liggen.
Soms moet een mens ook enthousiast kunnen niksen. Want of je je nu
druk maakt of niet: het wordt sowieso 11 uur ’s avonds …»

Tekst: Dennis Guilliams - Foto: Thomas Vanhaute
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