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LOSLATEN DOE JE ZO! 

Een oefening in loslaten in 4 delen 

 

 

Misschien herken je het wel;  vastlopen in je relatie, in je werk, nee hè 

niet weer, dit heb ik al zo vaak gehad. Je voelt je waardeloos, niet goed 

genoeg, niet begrepen, niet gezien……… Die pijnlijke gevoelens 

stoppen we gauw weer weg, we zoeken afleiding, in werk, in eten,  in 

verslavingen, in depressie, in ‘leuke’ dingen doen…… 

Het zijn patronen in ons leven die ons belemmeren voluit te leven, die 

ons vasthouden in het verleden. Je wordt er zoooo moe van en wil ze 

graag loslaten maar hoe dan? 

Dit is een oefening in 4 delen om je te helpen met het bewust worden 

van belemmerende gedachten en overtuigingen.  

Door bewust te worden kun je  oude patronen  doorbreken en eventueel 

vervangen voor nieuwe energie gevende patronen. 

 

Bewust worden is de sleutel tot een ontspannen leven, een leven in 

verbondenheid, waarbij denken, voelen en doen op 1 lijn zijn. Je hoofd, 

je hart en je handen, oftewel je lichaam je geest en je ziel uitgelijnd zijn.  

Het is een oefening in 4 delen. Het is fijn om de tijd te nemen voor elk 

onderdeel. Misschien een per dag, of om de dag. Het geeft je de tijd om 

over een onderwerp na te denken en het vanuit andere invalshoeken te 

bekijken. 

Bewust worden is de sleutel tot een 

Ontspannen Leven. 
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 Loslaten kun je niet doen, het is geen werkwoord. Loslaten gebeurt 

wanneer jij als persoon, doorziet dat het tot nu toe gevolgde pad/ patroon 

jouw niet meer dienstbaar is. Het gebeurt dus gewoon als jij toeschouwer 

wordt van je eigen leven.  

 

 

 

Deel 1 

Het bewust worden van je belemmeringen en de onbewuste 

beschermingspatronen die je hebt opgebouwd in je leven.  

 

 

Belangrijk; 

Het is belangrijk dat je mild bent voor jezelf. 

Geef jezelf het voordeel van de twijfel, er is 

niemand die beter weet hoe hard jij je best 

doet dan Jij Zelf 

 

 

 

De sleutel tot loslaten is 

 bewust worden.  

Bewust  worden van je  (on)bewuste reactie patronen 

op dat wat er gebeurt in jouw leven. 
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ja maar...................... 

De eerste stap is bewust worden van jouw maren. 

Ik wil  graag vrij willen bewegen, maar ……………… ......de pijn 

beperkt me. 

 

Eigenlijk wil ik wel een instrument 

bespelen           

maar............................ 

 

Ik zou zo graag op vakantie  willen    maar……………….....… ik heb 

geen geld. 

Ik wil heel graag die opleiding doen 

                        

 

maar…………….…… ik heb geen 

tijd. 

Diep van binnen wil Ik graag een 

schilderij maken 

maar ......ik kan niet schilderen 

Ik zou graag verhuizen                                                maar.............................   de 

kinderen, mijn partner..................   

 

Eigenlijk zou ik wel willen zingen  maar 

………………………………. 
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Hoe ziet jouw lijstje eruit?   

Ga er eens voor zitten en maak een lijstje met jouw maren. 

Schrijf ze gewoon op, of komt er nu direct een maar…………….. 

 

Geen zin, geen tijd, geen pen en papier, onzin, dit is al de zoveelste keer 

dat..............., het helpt toch niet, dat is niet voor mij, ik kan dat toch 

niet………. 
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Ik wil / ik wens Ja maar 
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Bescherming. 

Blijkbaar liggen je prioriteiten op een ander vlak, nl dat van overleven. 

Er is iets in jou wat sterker is. de MAAR in  jou is een bescherming. Een 

oude bescherming, een overtuiging die je helpt oude pijn niet te voelen. 

Bijvoorbeeld de pijn van afwijzing, of de pijn van: ik ben niet goed 

genoeg, of de pijn van; ik kan dit niet. 

 

 

Probeer er door de dag heen eens op te letten hoe vaak jij MAAR  of JA 
MAAR gebruikt. 

Het eerste begin is nu gemaakt. Je wordt je bewuster van de maren in je 

leven. De gedachten en overtuigingen die je tegenhouden om voluit het 

leven te leven. 

 

 

 

Stap voor stap 

Bij iedere stap 

Is waarlijk 

voorhanden 

Wat leidt naar de 

volgende stap 
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Deel 2 

Heb je een mooi lijstje gemaakt met maren? 

Dan gaan we een stapje verder.  

Het is belangrijk dat je jezelf niet gaat veroordelen, het is  zo. Zo heb je 

het altijd gedaan, het wil niet zeggen dat je dit zo blijft doen. Als je 

opmerkt dat je gedrag niet meer bij je past dan kun je het veranderen. 

Maar hoe je gedrag is geweest in het verleden is helemaal oké.  

Realiseer je:  

Als je het anders had gekund,  

had je het ook anders gedaan. 

 

Je hebt nu een lijst met een aantal maren.  Lees die eens rustig na, en 

neem er 1 uit die je NU het meest aanspreekt. 

Ga ontspannen zitten met pen en papier. 

Schrijf bovenaan jou maar. 

En maak dan een verdeling in 2 kanten 

Links schrijf je; een van je maren 

Rechts wat er gebeurt als je het wel zou doen. 

 

Let op dat je een positieve formulering gebruikt.  

 

Dat wil zeggen dat je opschrijft hoe jij het ervaart als het zover is. Als je 

het wel zou doen. Gebruik positieve woorden en vermijd de woorden: 

niet, geen, zonder  enz. Schrijf niet ik wil geen pijn meer, of ik wil niet 

meer woedend zijn, maar ik leef vrij of ik beweeg me soepel, ik ga 

ontspannen om met teleurstellingen.  
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 Hier volgen 2 voorbeelden.  

Ik wil wel van die pijn af maar ik heb al zoveel geprobeerd het lukt toch 
niet, ik zal er mee moeten leren leven. 

Ik leef met de pijn 

  

Ik kan niet naar de voorstelling want 

ik heb pijn. Ik zie er zo moe uit en ik 

heb ook niet echt iets om aan te doen. 

Als ik me gedoucht heb ben ik al moe, 

dan moet ik eerst even rusten. En als 

ik daar dan ben dan moet ik vast 

plassen en dan moet ik tussen al die 

mensen door naar de wc. Dan loop ik 

in hun uitzicht en vinden ze mij 

lastig………….. 

  

  

 

 

 

 

Ik leef vrij 

  

Ik ga naar de voorstelling en 

geniet van de voorpret. Ik doe 

mijn mooiste kleren aan. Ik was 

mijn haren en voel me mooi. Bij 

het theater ontmoet ik leuke 

mensen en maak een gezellig 

praatje. Ik voel me vrolijk en vrij. 

Tijdens de voorstelling voel ik de 

aandrang tot plassen. Ik sta 

rustig op, vraag de mensen 

vriendelijk of ik er even langs 

mag. Ze geven me ruim baan en 

knikken me vriendelijk en 

begrijpend toe. Ik voel me gezien. 

 

 

 

 

Leven is een levenslang proces en elke dag zet je 

een stapje.  

Zo wordt je meer en meer je eigen beste vriendje. 
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Ik wil graag een schilderij maken maar ik kan niet schilderen. 

Ik wil graag schilderen maar 

Ik kan niet schilderen 

Ik ken geen schildertechnieken 

Ik heb geen materiaal 

Ik heb geen fantasie, ik wordt al moe als ik er 

aan denk. 
 

 

 

 

 

 

Ik schilder een schilderij 

Ik voel me levenslustig, en 

vrolijk, ik laat mijn 

fantasie de vrije loop. Het 

geeft me een kick. Ik speel 

met de kleuren en met de 

vormen. Ik krijg zijn om 

andere materialen uit te 

proberen. Jeej zeg wat een 

heerlijkheid 

 

Voel je het verschil in energie als je beide rijtjes naleest? 

Soms is deze bewustwording al voldoende om de oude belemmerende 

overtuiging op te lossen.  

Overtuigingen worden veelal gevormd in onze vroege jeugd, soms zelfs 

al in de baarmoeder. De eerste 1000 dagen van je leven hebben een 

bijzonder grote invloed op de patronen die je leeft. Het is de periode van 

je eerste levensjaar, de zwangerschap en de 9 maanden ervoor, 30 

maanden. Sommige wetenschappers gaan nog wat verder en nemen de 

eerste 2 a 5 levensjaren erbij. We noemen deze periode  jouw 

levensblauwdruk.  
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Als jij steeds tegen bepaalde patronen aanloopt kan het van nut zijn deze 

periode eens te onderzoeken. Niet met een oordeel naar je ouders, maar 

open, nieuwsgierig en vol verwondering. 

Een verhaal over hoe overtuigingen gevormd kunnen worden. 

Stel je eens voor; jij bent een baby, 6 maanden oud, je ouders geven een 

feest. De hele week is je moeder al druk met voorbereidingen. 

Boodschappen, koken, versieren, ze voelt zich een beetje opgewonden.  

Je vader is de hele week aan het werk en heeft juist een moeilijke klus en 

kan er niet voor haar zijn, hij kan niet helpen.  

Je moeder voelt zich wat in de steek gelaten maar ze laat niets merken.  

 

Op de dag van het feest is het gezellig, er komen allemaal mensen, er 

wordt gedanst, gelachen het is een vrolijke boel. Als iedereen naar huis 

is en vader en moeder nog even samen zitten wil moeder nog wat 

opruimen. Vader zegt, nee laten we gaan slapen, we doen het morgen 

wel. Dat schiet moeder in het verkeerde keelgat en er ontstaat een flinke 

ruzie. 

Er volgt geschreeuw, glazen worden stukgesmeten… de volgende 

ochtend blijft je moeder langer liggen ze heeft geen aandacht voor je.  

 

Jij bent 6 maanden oud, je krijgt alles mee in geuren en kleuren.  Alle 

geuren, kleuren, geluiden, sfeer, alle indrukken worden opgeslagen in 

jouw hersenen. Je hebt nog geen woorden om je in uit te drukken.  

 

 

 

Je groeit op en wordt een puber. Je krijgt verkering en gaat samen naar 

een feestje, je bent vrolijk en hebt plezier. Na afloop van het feestje 

maakt je liefje het uit,…………. Ruzie, verdriet, pijn, afwijzing.   Het 

volgende feestje sla je over, nee geen zin, geen tijd, je ontwikkeld een 

patroon om niet naar feestjes te gaan.  

Je hebt geen idee waarom. 
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Jouw lichaam heeft al die indrukken opgeslagen. Feestje, vrolijkheid, 

dansen, geuren, liedjes, kleuren…………, ik krijg geen aandacht, ik 

wordt niet gezien, niet gehoord, ik krijg geen eten…………….. ik wordt 

afgewezen, ik verhonger….. 

Hoe je lichaam reageert is een heel persoonlijk proces.  
 

 

Soms is het voldoende om er over na te denken en het patroon te 

herkennen, je kan dan bewust andere gedachten inzetten of andere 

gewoonten aanleren. Vaak is onze reactie zo gewoon geworden dat we 

het niet eens meer herkennen als een patroon. 

Soms merk je dat je gedrag vertoont dat niets met de situatie te maken 

heeft maar wat je ook niet kan veranderen. We denken dat we zo zijn. Je 

kan er niets meer aan doen, zo ben ik nou eenmaal, dat is mijn karakter. 

Het lichaam heeft dan de bescherming overgenomen, het lichaam is ons 

onbewuste brein geworden. Net zoals dat gebeurt bij autorijden of lopen, 

je hoeft er niet meer over na te denken, je lichaam handelt. 

Zo hebben we heel veel geautomatiseerd in ons leven. Soms is dat prettig 

en handig maar het kan ook veel pijn en verdriet opleveren. Denk maar 

eens aan bijvoorbeeld allergieën of angsten. 

 

 

 

 

 

 

Denken is de taal van de hersenen 

Voelen is de taal van het lichaam 

Liefde is de taal van het hart 
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Deel 3 

 

 

Misschien ben je door de lijstjes die je hebt gemaakt al wat bewuster van 

het aantal keren dat je 'ja maar' zegt. Dat je in feite Jezelf tegenhoudt 

om nieuwe stappen te zetten, om voluit te leven. Of misschien heb je 

opgemerkt dat je onbewust negatieve formuleringen gebruikt.  

 

 

Blijf ten alle tijden mild voor jezelf, geef jezelf een schouderklopje of 

een complimentje dat je de afgelopen dagen wat tijd hebt genomen om je 

eigen drijfveren te onderzoeken. Om te ontdekken hoe het echt werkt 

van binnen. Niet dat wat we aannemen uit de buitenwereld is onze 

werkelijkheid maar onze vaak onbewuste reacties daarop. Het bewust 

worden daarvan geeft ruimte. 

 

 

 

 

 

Loslaten is de aandacht richten 

op wat je WEL wil! 
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Ik leef vrij 
Ik ga naar de voorstelling en geniet van de voorpret. Ik doe mijn mooiste 

kleren aan. Ik was mijn haren en voel me mooi. Bij het theater ontmoet 

ik leuke mensen en maak een gezellig praatje. Ik voel me vrolijk en vrij. 

Tijdens de voorstelling voelde ik de aandrang tot plassen. Ik stond rustig 

op, vraag de mensen vriendelijk of ik er even langs mag. Ze geven me 

ruim baan en knikken me vriendelijk en begrijpend toe. Ik voel me 

gezien.  

Neem pen en papier. 

Schrijf op wat je opvalt in dit rijtje bijvoorbeeld: 

Genieten 

Mooi maken 

Gezellig 

Vrolijk 

Vrij 

Vriendelijk 

Begrijpend 
Gezien worden 

Schrijf dan erachter wat bij je opkomt als je aan deze begrippen denkt. 

Gewoon het eerste wat in je opkomt opschrijven. Het zijn je onbewuste  

overtuigingen.  

 

Hoe denk je over genieten? Over mooi maken? Over gezelligheid? Over 

vrolijk zijn? 

Begin gewoon vooraan.  

 

 

Nu gaan we weer een stapje verder. Je gaat op onderzoek naar je 

onbewuste overtuigingen.  

 

Je hebt 2 lijstjes. Een met wat je zou willen en de maren  erachter en een 

andere met hoe het zou zijn om het allemaal wel te doen. Hiermee gaan 

we  aan de slag.  

 

Neem het 2
de

 rijtje, het rijtje met hoe het zou zijn als je het allemaal wel 

zou doen. 
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* Genieten  wat gebeurt er als je geniet, moet je 

eerst je werk af hebben voordat je 

mag genieten? 

* Mooi maken  wat vind jij mooi? Vind jij jezelf 

mooi? Aan welke criteria moet je 

voldoen om mooi te zijn? 

* Gezellig gezelligheid kent geen tijd, oh jee 

dan duurt het dus de hele avond en 

daar heb ik geen energie voor 

* Vrolijk als je te veel gedronken hebt wordt 

je vrolijk en dat leidt tot ruzie 

* Vrij uuuhhhh en dan, waar pas ik dan in, 

waar hoor ik dan bij 

* Vriendelijk   vriendelijke mensen zijn watjes, die 

laten over zich heen lopen 

* Begrijpend       dat begrijp jij toch niet 

* Gezien worden oh ze zien me, dan mag ik niets 

verkeerds doen, moet ik 

verantwoording afleggen 
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Bij het tweede voorbeeld. 

Ik schilder een schilderij 

Ik voel me levenslustig, en vrolijk, ik laat mijn fantasie de vrije loop. Het 

geeft me een kick. Ik speel met de kleuren en met de vormen. Ik krijg zijn 

om andere materialen uit te proberen. Jeej zeg wat een heerlijkheid.  
 

* Levenslust        wat een aansteller 

* kick   ik ben toch geen junk 

* Fantasie dat is voor voorname mensen en 

kunstenaars, niets voor mij 

*Heerlijkheid doe maar gewoon dan doe je al gek 

genoeg  

 

Let wel bovenstaande zijn voorbeelden. Bij jouw kunnen andere 

gedachten en associaties opkomen. Schrijf ze allemaal op. 
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Kun je zien dat het allemaal oordelen zijn? 

 

Het is hoe onze overtuigingen gevormd zijn door gebeurtenissen uit ons 

leven.  

We hebben overal onbewuste overtuigingen en gedachten over, die keer 

op keer bevestigd worden in ons leven.  

Door deze op te schrijven word je meer en meer bewust van  

overtuigingen. In deze oefening gaat het vooral over onze belemmerende 

overtuigingen,  en ontdek je hoe deze onbewust een soort bescherming 

hebben opgebouwd. Soms is het al genoeg de overtuigingen naar de 

oppervlakte te halen, je er bewust van te worden. 

Dan kun je ze vervangen door een andere overtuiging waar je WEL blij 

van wordt en energie van krijgt.  

 

Gaandeweg het proces kun je allerlei gevoelens krijgen, verdriet, pijn, 

angst, benauwd……… laat ze komen en laat ze ook weer gaan. Voel ze 

maar in je lichaam, geef ze de ruimte. Je bent niet dat gevoel, het komt 

en het gaat. Het is jarenlang onderdrukt geweest nu mag het je lichaam 

uit.  

Voelen de taal is van het lichaam. 

Als het een hardnekkig patroon is, zit het diep in alle cellen verankerd en 

zal je de taal van het lichaam moeten gebruiken om jezelf van het 

patroon te bevrijden. Vind je dit spannend, dat begrijp ik. Zoek dan 

contact met een goede therapeut of een vriend(in) om hier samen 

doorheen te gaan. Je mag natuurlijk ook een afspraak met mij  maken. 

 

Geef jezelf de ruimte,  

Nu  

in het verleden 

 en in de toekomst 
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Hierna vind je een oefening om met lichamelijke pijn om te gaan. Als je 

helemaal niet bekend bent met meditatie of lichaamswerk kan dit best 

lastig zijn. Misschien komt er ook direct een MAAR 

Geef jezelf dan toestemming om het gewoon te gaan doen, het hoeft niet 

perfect, het hoeft niet te lukken, je hoeft aan niemand verantwoording af 

te leggen. Het proces mag gewoon plaatsvinden. 

Lees het een aantal keren door en begin gewoon. Je kunt het ook 

opnemen op je telefoon en daarna afspelen. Of doe het samen met een 

vriend(in). 

 

 Basisoefening 

Ga op een rustige plek zitten of liggen, zorg ervoor dat je niet gestoord 

wordt, neem de tijd, en neem je voor dat je kalm en rustig blijft. Heb 

vertrouwen in het proces en in je lichaam. Het is oneindig intelligent, 

denk maar eens aan al die processen die plaatsvinden terwijl je dit leest. 

Spijsvertering, bloedsomloop, stofwisseling, ademhaling, het gaat 

allemaal vanzelf. Elke cel in jouw lichaam weet precies wat ie moet 

doen. Een cel in je ogen kijkt en een cel in je tong proeft. 

Sluit dan je ogen en adem een aantal keren diep in en uit. Schud je 

schouders los, trek wat gekke bekken, schud met je benen en je armen en 

adem opnieuw een aantal keren rustig in en uit.Voel dan hoe je lichaam 

langzaam een beetje ontspant.   

Breng je aandacht naar je voeten, hoe voelen ze, koud of warm,  voel je 

enkels voelen ze strak of los, je kuiten je scheenbenen kun je voelen hoe 

ze voelen?  

Of je ze nu wel of niet kunt voelen het is allebei oke. 
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Het gaat er niet om wat je voelt maar om je aandacht te sturen. Ga verder 

naar boven langs je knieën, je bovenbenen, je billen, je heupen, wat voel 

je.  Neem voor elk lichaamsdeel ongeveer evenveel tijd en ga rustig 

verder of je nu wel of niet wat voelt. Voel je kriebels, jeuk, prikkelingen, 

zachtheid, vochtigheid, droogte, niets …….. 

Hoe voelt je rug kun je voelen dat ie de grond of de stoel raakt, hoe voelt 

je buik, vol of leeg, je borst open of gesloten, hoe voelen je schouders, je 

bovenarmen, je ellebogen, onderarmen, polsen en handen. Kun je de 

temperatuur voelen, de langs strijkende lucht. 

Wees niet bezorgd als je wel of niet iets voelt, maar heb vertrouwen in 

het proces en in je lichaam. Ga met je aandacht terug langs je armen naar 

je schouders en ga verder naar boven naar je nek, de achterzijde van je 

hoofd, je gezicht en je kruin. Rustig en kalm beweeg je jouw aandacht 

over het gehele lichaam van beneden naar boven. Daarna kun je de 

beweging omdraaien en het lichaam van boven naar beneden voelen. 

Geef elk lichaamsdeel  ongeveer evenveel aandacht. Hoe het ook voelt, 

pijnlijk of open, strak of gespannen, zacht of hard, misschien voel je op 

sommige plekken niets, het is helemaal oke. 

Merk dan hoe het hele lichaam voelt. 

Als je dit een aantal keren hebt gedaan breng je de aandacht naar de 

adem en voel hoe die op een natuurlijke wijze je lichaam in en 

uitstroomt. Forceer niets maar laat de adem stromen. Jou zachte 

natuurlijke adem.  

Dan breng je de aandacht naar een plek in je lichaam waar je pijn voelt, 

een plek zogezegd die om aandacht vraagt. Merk wat er gebeurt met je 

adem, neem de tijd.  Als je merkt dat de adem verandert, korter wordt, 

hakkelig, stotend, hortend,  verander dan een klein beetje van houding, 

ontdek wat er gebeurt. Geef het de tijd en heb vertrouwen. 

Richt je aandacht weer naar je adem en laat m rustig stromen, ga door 

met dit proces totdat je merkt dat je je aandacht bij het pijnlijke 

lichaamsdeel kunt houden zonder dat de adem verandert. Het kan zijn 

dat je misschien van houding wil veranderen, doe dat dan. Doe dat rustig 

en kalm zodat je aandacht niet afgeleid wordt. Breng nu je aandacht naar 

een ander deel van je lichaam dat aandacht nodig heeft, waar je pijn 

voelt of spanning en blijf ook gelijktijdig rustig ademhalen. 
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Merk hoe je lichaam zich steeds verder ontspant en hoe de pijn 

verandert, voortdurend verandert. 

Bij bv hoofdpijn, kiespijn, ed, 

Doe de basisoefening en breng dan daarna de aandacht naar het pijnlijke 

lichaamsdeel bv je hoofd. Blijf rustig doorademen en voel wat er 

gebeurt. Let er op dat je lichaam ontspannen blijft, merk je dat er 

spanning ontstaat in het lichaam laat dan je aandacht weer stromen door 

je hele lichaam. 

Je zult ontdekken dat pijn voortdurend in beweging is, steeds verandert 

van intensiteit en van plaats. 

Misschien lukt het niet de eerste keer, wanhoop niet,  geef jezelf de tijd 

om dit te leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze ware aard is 

satchitananda 

LIEFDE,  ZIJN,  ZALIGHEID 

Dat is wat we ervaren als ons hart zich opent, 

als we in flow zijn. 
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Deel 4 

 

 

Je bent je nu een stuk bewuster van een aantal overtuigingen of 

denkpatronen die een groot deel van je leven bepaald hebben. Dit 

omkeren vergt volharding, liefdevol doorzettingsvermogen. Zoals je ooit 

hebt leren lopen of praten, met vallen en opstaan. Het veranderen van je 

denkpatronen en van je overtuigingen kan op vele manieren.  Je bewust 

worden van wat je niet meer wil is een begin.  

 

 

 

 

 

Wij mensen zijn creatief, scheppende wezens, het is dan een logische 

stap om het om te keren.  

 

Wat wil je wel? 
 

Tijdens de afgelopen oefeningen ben je bewust geworden van je maren, 

heb je ontdekt  hoe je onbewuste gedachten van invloed zijn op jouw 

ervaringen, en heb je al je maren omgebogen naar een positieve 

formulering. Dat was allemaal bewust. Om je onbewuste brein de 

nieuwe overtuigingen te leren volgt nu een  creatieve opdracht.  

Indrukken komen binnen via onze zintuigen, Probeer bij de volgende 

opdracht dan ook al je zintuigen te betrekken. 

  

Liefde is de taal van het hart 
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Collage maken, 

80% van onze waarneming komt binnen via de ogen. Dus als je het kunt 

zien, zal je lichaam daar ook op reageren met meer energie. Je gaat een 

collage maken met jouw ideale leven of met jouw ideale moment. 

Als je de rijtjes naleest voel je misschien het verschil in energie. Het 

lijstje met de maren voelt zwaarder als de lijstjes met hoe je zou willen 

leven.  

Neem de tekst die je hebt gemaakt bij stap 2 

Ik leef vrij 

Ik ga naar de voorstelling en geniet van de voorpret. Ik doe mijn mooiste 

kleren aan. Ik was mijn haren en voel me mooi. Bij het theater ontmoet 

ik leuke mensen en maak een gezellig praatje. Ik voel me vrolijk en vrij. 

Tijdens de voorstelling voel ik de aandrang tot plassen. Ik sta rustig op, 

vraag de mensen vriendelijk of ik er even langs mag. Ze geven me ruim 
baan en knikken me vriendelijk en begrijpend toe. Ik voel me gezien. 

Neem een groot vel papier, een aantal tijdschriften, een schaar, een 

plakstick 

Ga rustig zitten en ontspan je. 

Neem de tekst kalm in je op. Voel dan hoe je leeft in de nieuwe situatie. 

Hoe ziet jou ‘vrije leven’ eruit, wat doe je als je geniet, vrolijk bent, 

vriendelijk, blij, begrijpend. Probeer zoveel mogelijk details te ervaren 

met al je zintuigen.  

Sla dan een tijdschrift open en knip de plaatjes uit die daarbij passen. Ga 

ongeveer 10 minuten knippen.                                        

Daarna kun je ze op jouw manier opplakken, neem hiervoor ook 10 

minuten. 

 

Hoe ziet jouw resultaat eruit? Neem het in je op, voel je de energie? De 

collage die je hebt gemaakt kan je helpen met focussen op wat jij WEL 

wil. 

Hang je collage op een plek waar je er dagelijks naar kan kijken. 
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Deze oefeningen zijn een begin om je bewust te worden van je valkuilen, 

je patronen, je gewoontes en  onbewuste overtuigingen. 

Soms is het voldoende om er over na te denken en het patroon te 

herkennen, je kan dan bewust andere gedachten inzetten of andere 

gewoonten aanleren. Weet dat oude ingesleten patronen echte 

overlevings programma’s zijn, verankerd in lichaam, hoofd en gedrag. 

Dus blijf ten alle tijden mild voor jezelf en de ander. Kom je er alleen 

niet uit schakel dan hulp in van een erkende therapeut. Deze oefeningen 

zijn nadrukkelijk geen vervanging voor therapie. 

Ik hoop dat deze oefening in 4 delen je heeft geïnspireerd op een andere 

manier naar jezelf te kijken. En ik vind het fijn als je jouw bevindingen 

deelt. 

Met een ontspannen groet Yvonne 

 

Yvonne Coppens 

 

Yvonne Coppens 
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Bruggenbouwer tussen lichaam, geest en ziel. 

Als er een verbinding is tussen wat je doet, denkt en voelt zit je lekker in 

je vel, kun je ontspannen leven. Sinds 2003 geef ik yoga en meditatie 

lessen en begeleid ik mensen bij persoonlijke processen. 

De afgelopen jaren heb ik veel van mijn eigen thema’s, die van mijn 

medecursisten en van mijn leerlingen mogen onderzoeken en ontdekt dat 

het leven nog boeiender en wonderbaarlijker in elkaar steekt dan ik me 

had kunnen bedenken. Het is een consequent systeem, alles heeft zijn 

juiste plek. Het geeft me rust en ontspanning. Tegelijkertijd is er de 

nieuwsgierigheid om alles tot in detail uit te pluizen en te willen 

snappen. Zoals bij alles hier dus ook de tweestrijdigheid van het leven. 

Leven wat enkel kan bestaan als er 2 tegenpolen zijn die elkaar 

aantrekken en afstoten. 

Ik ben geboeid door de oude oosterse filosofieën maar ook de moderne 

wetenschap en ik vind het leuk hier overeenkomsten te ontdekken. 
 

 

 

Denken is de taal van de hersenen 

Voelen is de taal van het lichaam 

Liefde is de taal van het hart 
 

 

 

 

 

 

 

Vond je dit ebook zinvol en heeft het je inzicht gegeven? Zegt het voort 

of steun mij in de vorm van een vrije gift. 

NL 62 TRIO 019 83 47 626 Yvonne Coppens  
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