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Eén van mijn vrouwelijke leden, die intussen in een geluk-

draagt bij aan jouw gevoel van eigenwaarde. Het maakt

kige relatie zit, stuurde mij een songtekst die aantoonde

dat je van binnenuit gaat stralen en dat je steeds meer

hoe zij in het verleden met teleurstelling omging. Het lied-

ontdekt wie je werkelijk bent en wat jij als persoon aan

je ging over een vrouw die zich, omdat ze niet altijd snel

kernwaarden bij je draagt. Je bent namelijk helemaal niet

en adequaat op mensen en situaties reageerde, soms zo

hulpeloos en onmachtig. Elke mens is een supergeavan-

onbeholpen voelde dat ze zich liever uit het leven terug-

ceerde computer. Wij hebben ons lichaam en ons denken

trok en in haar schulp kroop. Ze had ook moeite met de

meegekregen, onze hardware en onze software. We heb-

harde oordelen en kritiek van anderen. Gevolg was dat ze

ben daarnaast een emotioneel veld waar emoties worden

zich in haar hoofd terugtrok, omdat ze zich binnen haar

opgeslagen, we hebben ons geheugen en onze ziel. We

eigen gedachtewereld en denkwereld veilig voelde. Haar

kunnen denken met het hoofd en voelen vanuit ons hart.

hoofd was voor haar dus de plek geworden waar ze vrij

We hebben de meest geavanceerde zintuigen en prach-

was en volledig zichzelf kon zijn en waar ze kon denken

tige antennes. We weten alleen niet altijd hoe we die

zonder oordeel. Daarom werd haar hoofd ook steeds

antennes moeten richten. De grootste uitdaging die het

meer haar veilige haven en toevluchtsoord.

leven ons geeft, is het hanteren van onze eigen computer

Weglopen is nooit een optie
Is er ooit iets opgelost in je leven omdat je ervan wegrende? Je kunt je ook afvragen hoeveel voldoening het
geeft als je, door de confrontatie aan te gaan, uiteindelijk
een angst of een probleem mag loslaten omdat die geen

en de megagrote intelligentie die we als mens hebben.
We voelen ons vaak klein maar we zijn ontzettend groots
en geavanceerd. Als we stress ervaren, is dat vaak omdat
we te veel techniek hebben meegekregen en onze antennes en zintuigen niet juist weten te hanteren.

macht meer over jou hebben. Dat is de ultieme beloning

Ga de ontmoeting aan met jouw authentieke zelf

als je als mens groeit. Het is zeker een moeilijk pad en het

Er lopen zoveel mensen op aarde rond die niet weten

is niet de weg van de minste weerstand, maar je krijgt er

wie ze zijn. Als je hen vraagt hoe ze zouden reageren in

ontzettend veel voor terug. Het geeft je fierheid en het

een bepaalde situatie, zullen ze je vertellen wat ze zou-
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den doen maar als die situatie zich voordoet, zal de re-

aarde om te leren. Hoe eerder je dat aanvaardt, hoe meer

aliteit vaak heel anders zijn. Dat is helaas zo omdat heel

rust het je zal brengen. De gedachten van anderen kun je

veel mensen zichzelf niet kennen. We kennen allemaal

niet beïnvloeden. Jouw eigen kijk op de wereld daarente-

wel personen om ons heen die heel enthousiast worden

gen wel.

als je met bepaalde plannen komt. Ze zouden alles willen
doen om jou te ondersteunen, maar als puntje bij paaltje
komt, blijkt dat ze niet de ruggengraat hebben om ze tot
uitvoer te brengen. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Wanneer je ervoor kiest om in het leven de situaties
die zich voordoen te omarmen en er niet van weg te lopen, hoe moeilijk dat ook is, dan bevind je je op het pad
naar de authenticiteit. Je kiest voor de weg naar binnen.
Je gaat de ontmoeting aan met jezelf door jouw kwetsbaarheid te laten zien. Niemand verlangt van jou dat je
meteen in elke situatie de perfecte oplossing hebt. Het is
veel krachtiger om ook eens te kunnen zeggen: “Ik ben nu
even overvraagd, maar ik kom erop terug”. Je hoeft geen
supermens te zijn, je hoeft niet alles te weten.

Leg je erbij neer dat niet iedereen je aardig
zal vinden
Schrik je hiervan? Besef dat we mensen niet kunnen beïnvloeden. Mensen denken helaas wat ze willen denken.
Wanneer je zielsgelukkig bent en je straalt dat uit, dan kan
het ook zomaar zijn dat mensen je dat misgunnen omdat
ze zelf niet lekker in hun vel zitten. Betekent dit dan dat jij
iets moet veranderen? Nee, natuurlijk niet! Je zult moeten accepteren dat niet iedereen jou aardig vindt en dat
het ook niet altijd te maken heeft met de binnenkant van
jou als persoon en met wie je bent. Volgens de regels van
imago styling staat 95% van wat iemand van je denkt al
vast als je komt aanlopen. Je hebt dan nog niet eens een
woord gezegd. Als je een beetje pech hebt, dan word je
niet aardig gevonden omdat je uiterlijk bijvoorbeeld veel
lijkt op dat van iemand die zij kennen die niet zo aardig is.
Hoe mensen denken en waar zij hun keuzes op baseren, is
niet altijd constructief of is niet altijd op feitelijkheden gebaseerd. Dat maakt ons mensen. We zijn hier allemaal op

Ga van denken naar voelen
In het voorbeeld van het liedje voelde de dame zich veilig
in haar hoofd. Echter, in het hoofd zit het denken en het
denken wordt vooral gevoed door conditioneringen, media, ervaringen uit het verleden enzovoort. In het hoofd zit
vaak het negatieve, berispende stemmetje dat je onderuithaalt en zegt: “Je bent niet goed genoeg”, “Je kunt dit
niet”. Steeds meer mensen hebben moeite met het constructieve denken wanneer het nodig is omdat zij de hele
dag al ‘gedacht worden’. Ze hebben dat stemmetje in hun
hoofd dat bijna continu aanwezig is, waardoor ze feitelijk
rondjes lopen in hun hoofd. En wanneer ze constructief
moeten denken omdat ze met een oplossing moeten komen voor een probleem, is er inmiddels al zoveel chaos in
hun hoofd dat ze door de bomen het bos niet meer zien.

Van denken naar voelen, de switch van het hoofd
naar het hart
Eigenlijk had het liedje de luisteraar beter naar het hart
kunnen sturen, want het hart verbindt. Het hart wordt gestuurd vanuit het voelen en daar zit de liefde. Het hoofd
en het denken creëren vooral afscheiding en het hart verenigt. Wanneer iemand jou het gevoel geeft dat je niet
goed genoeg bent en je gaat naar jouw denken, dan gaat
het stemmetje in jouw hoofd jouw rugzak aan ervaringen
overhoopgooien om te kijken welke herinnering met deze
nieuwe ervaring matcht. Het stemmetje in het hoofd zal
je heel snel materiaal aanreiken waardoor het gevoel van
falen nog even extra belicht en benadrukt wordt. Wanneer
je naar jouw hart gaat, dan ga je naar het stemmetje van
jouw ziel. Jouw ziel is verweven met de bron van liefde,
het grote geheel waar wij allemaal onderdeel van zijn. Het
is jouw innerlijke hogere zelf dat altijd vanuit compassie
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naar mensen en situaties zal kijken. Een voorbeeld: wan-

Geef jezelf het vertrouwen

neer je naar een wedstrijd kijkt, zie je dat daar mensen

Heel veel mensen zijn snoeihard voor zichzelf. Ze be-

aanwezig zijn die enkel praten over rivaliteit en winnen.

oordelen zichzelf voortdurend. Natuurlijk kan het door-

Zo heb je ouders die aan de zijlijn van een voetbalmatch

gaans altijd beter, maar het kan ook altijd nog vele malen

staan en die schreeuwend supporteren om het scoren

slechter. Verwacht van jezelf geen perfectie. Niemand

van doelpunten positief te beïnvloeden. Dat zijn meestal

is perfect. Het is juist mooi als je je als mens kwetsbaar

de fanatieke doelgerichte denkers. Wanneer je vanuit je

durft op te stellen en ook eens kunt zeggen dat je iets

hart naar een wedstrijd kijkt, zie en waardeer je veel meer

niet kunt of dat iets moeilijk voor je is. Niemand verwacht

de gehele entourage van het gebeuren. Je bent vaak ook

instantoplossingen of dat jij je ontwikkelt tot een zoge-

meer betrokken bij de andere facetten die bijdragen tot

naamde superman of superwoman. In het contact met

het spel, zoals het motiveren van de deelnemers en het

anderen is het voor jezelf belangrijk dat je op gevoelsni-

sociale contact met de andere ouders en zelfs ook de

veau zaken stapje voor stapje doet. In het voorbeeld van

ouders van de tegenspelers. Je ziet ook meer het gedrag

het liedje durft de dame in kwestie zich niet te tonen en

van de scheidsrechter en bent eerder dankbaar voor de

de echte verbinding aan te gaan met haar omgeving uit

inspanningen van deze man dan dat je zijn partijdigheid in

angst voor oordeel of het onvermogen om adequaat te

twijfel trekt. Kortom: je vindt het plezier en het spel be-

anticiperen op situaties. Wanneer je niets doet, is er ook

langrijker dan het winnen. Dat is een teken dat je vanuit je

geen sprake meer van persoonlijke groei. Wanneer je

hart en vanuit het voelen de wedstrijd ervaart. Het voelen

niets doet, stopt alles. Wanneer je slechte ervaringen ach-

verenigt, het denken scheidt.

ter je wil laten, zul je er goede ervaringen tegenover moe-

Waarom mensen zich onderscheiden of
verheven voelen
We zijn vaak opgegroeid met fenomenen zoals ‘de spellingskampioen’ en ‘de rekenkampioen’ enzovoort. Op
school werd ons al geleerd dat je eigenlijk pas echt telde
als je de beste was of uitblonk in iets. Pas dan werd je
geprezen en meestal helaas niet als je in resultaten wat
minder was, maar ontzettend je best deed. Mensen worden doorgaans geprezen om het resultaat en niet om de
inspanning. Hierdoor is de negatieve tendens ontstaan
waardoor sommige mensen zich verheven opstellen naar
anderen. Ze halen anderen naar beneden om zichzelf beter te voelen. Het is de maatschappij die ons dit ‘verkapt’
heeft aangeleerd. Niet bewust, maar het is er helaas wel
in geslopen. Zie elke situatie dus zoals ze is. Jij bent niet
minder dan iemand anders. We zijn allemaal gelijk, maar
het leven heeft ons een stukje geconditioneerd en in patronen geduwd. Het is aan ons om die patronen te zien en
om eruit te stappen.
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ten zetten. Dat is de enige manier. Zet kleine stapjes in de
juiste richting. Wanneer je moeite hebt om naar buiten te
treden in grote groepen, zoek dan eerst de sfeer op van
kleine gezelschappen. Ook Rome is niet in één dag gebouwd, constructieve zaken hebben tijd nodig. Elk klein
stapje is een overwinning. Verwacht van jezelf niet meteen immense sprongen. Kleine stapjes zijn ook stapjes
en soms heb je daar moed en durf voor nodig, maar word
je er toch ooit rijkelijk voor beloond. Als je jezelf vertrouwt
en op tijd je grenzen aangeeft, kan jou niets gebeuren.
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Neem deel aan het leven en geniet ervan
In de kraam van het leven is alles verkrijgbaar.

Wil je je kennis, expertise én
(levens)ervaring delen met het
grote publiek?

Gelusmomenten en verdrietige momenten wisselen
elkaar af zoals dag en nacht. Het leven leeft! Dat maakt
het leven bijzonder. Hoe kun je geluksmomentjes
immers koesteren als je nooit verdriet hebt gekend?
Hoe kun je genieten van de warmte van de zon op je
huid wanneer de zon altijd zou schijnen? Het leven is de
ultieme ‘playground’ en ervaringsplek waar jouw ziel
je naar leidt om ervaringen op te doen. Door de brede
variatie en mix aan ervaringen leer je uiteindelijk wie
je werkelijk bent en zo evolueer je als persoon. Is dat
niet prachtig?
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