






Wat	anderen	zeggen	over	‘Snoer	de	krokodil	zijn	bek’

‘Marlene	legt	op	heel	lichtvoetige	wijze	herkenbare	thema’s	bloot,	waar	veel	mensen	tijdelijk	of	permanent	mee

worstelen.	Toegankelijk	en	met	een	verfrissende	inhoud,	dat	is	haar	benadering.	Zonder	oordeel	of	theoretisch

geneuzel	legt	Marlene	in	haar	boek	uit	hoe	je	in	de	praktijk	die	krokodil	de	bek	kunt	snoeren.	Hoe	je	in	gesprek

gaat	met	jezelf,	verbinding	maakt	met	jezelf,	voelt	en	met	aandacht	kunt	observeren	wat	er	gebeurt	in	jezelf	en

om	je	heen.	Opdat	je	zelf	de	regie	herneemt	over	jouw	leven	en	over	loslaten	en	toelaten.

Er	 zijn	 veel	 boeken	 geschreven	 over	 onderwerpen	 als	 ‘wie	 ben	 ik’,	 emoties	 die	met	 je	 aan	 de	 haal	 gaan,	 of

gedachten	die	je	gek	maken.

Maar	Marlene	weet	in	dit	boek,	zonder	belerend	of	sturend	te	zijn,	deze	veel	beschreven	probleemgebieden	te

verheffen	naar	overkoombare	en	behapbare	uitdagingen,	zonder	ze	te	bagatelliseren.‘

Kitty	Tieman

Social	Media	Consultant	|	Contentontwikkelaar	|	(Business)	Coach	en	trainer

‘Dit	is	een	doe-boek.	Door	het	lezen	van	dit	boek	en	het	toepassen	van	de	oefeningen,	krijg	je	een	enorm	inzicht

in	jezelf	en	waarom	je	bepaalde	gedachten	hebt	en	dingen	doet.	Met	de	leuke	en	eenvoudige	oefeningen	word

je	een	nog	veel	betere	versie	van	jezelf.	Ik	kreeg	meer	zelfvertrouwen	en	rust	in	mijn	lijf.’

Rachèl	Kolmeijer

Gastouderopvang	Bij	Tante	Kaat

‘Dit	boek	maakt	je	daadkrachtiger,	liever	voor	jezelf	en	je	krijgt	meer	zelfvertrouwen.’

Jolanda	Heijligers

Praktijk	Satori	Alternatieve	Geneeswijzen

‘Wat	denk	 je	dat	 jouw	eigen	geschiedenis,	 je	opvoeding	en	 je	 familie	hebben	 toegevoegd	aan	 je	 emotionele

ontwikkeling?’	In	het	eerste	hoofdstuk	van	dit	boek	laat	Marlene	je	al	direct	nadenken	over	waarom	je	doet	wat

je	doet.

Het	boek	Snoer	de	krokodil	zijn	bek,	 is	bondig	en	 in	duidelijke	bewoordingen	geschreven,	en	hierdoor	perfect

voor	een	ieder	die	beter	wil	begrijpen	hoe	het	brein	werkt,	maar	geen	zin	heeft	in	ingewikkeld	taalgebruik.’

Kim	Buining

Communitybouwer	en	auteur	In	10	stappen	naar	een	Winstgevende	Facebookgroep



‘Een	vlot	geschreven	boek	met	mooie	oefeningen,	waardoor	je	leert	je	emoties	te	hanteren,	grenzen	te	stellen	en

voor	jezelf	op	te	komen.’

Ans	Breetveld

Academie	voor	liefde	en	geluk

‘Dit	 is	een	 lekker	 leesbaar	en	praktisch	boek,	dat	 je	 inzicht	geeft	 in	 jezelf.	Als	 je	ervoor	kiest	om	niet	meer	 in	 je

oude	gewoontes	te	leven,	maar	wilt	uitzoeken	wat	jou	gelukkig	maakt	en	de	wil	hebt	om	te	veranderen,	dan	is

dit	het	boek	voor	jou.	Ga	lekker	doen	waar	je	gelukkig	van	wordt.’

Ingrid	de	Schipper

Acupunctuur	Ingrid

‘Het	 is	 een	 prettig	 geschreven	 boek.	 Met	 leuk	 omschreven	 voorbeelden	 van	 hoe	 je	 oude	 patronen	 en	 je

‘krokodillenbrein’	 je	ervan	weerhouden	om	vanuit	 je	mooie	kwaliteiten	en	wensen	te	gaan	leven.	Om	meer	je

mooie	 zelf	 te	 mogen	 ervaren.	 Het	 boek	 is	 prettig	 te	 lezen,	 met	 afwisselend	 verhalen,	 voorbeelden	 en

opdrachten.’

Bianca	de	Moor-Warnaar

Energetisch	therapeute
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Voorwoord

In	2015	las	ik,	 in	het	kader	van	de	opleiding	Master	Special	Education	Neads,
voor	het	eerst	een	artkel	van	Prof.	dr.	Fred	Korthagen.	In	een	oogopslag	wist	ik
dat	dit	anders	was,	een	eye-opener.	De	kers	op	de	taart	van	meer	dan	20	jaar
studie.	Hier	wilde	ik	meer	van	weten.

In	maart	2017	was	er	plaats	voor	mij	bij	zijn	workshop	Krachtgericht	Coachen.
Ik	 kwam	 iets	 te	 laat	 binnen.	 De	 workshop	 was	 stipt	 op	 tijd	 begonnen.
Punctualiteit	 is	 een	 eigenschap	 van	 Fred	 die	 een	 nippertjesmens	 als	 ik,
meteen	 laat	 reflecteren.	 Hoewel	 Fred	 volledig	 met	 zijn	 aandacht	 bij	 de	 les
bleef,	werd	ik	opgemerkt.	Later	begroette	hij	mij	vriendelijk,	met	persoonlijke
aandacht.	 Deze	 eigenschap,	 betrokkenheid,	 is	 naast	 zijn	 inspirerende
gedachtegoed	 de	 reden	 dat	 ik	 alle	 workshops	 die	 Fred,	 samen	 met	 zijn
partner	 Ellen	 Nuijten	 ontwikkelde,	 heb	 gevolgd.	 De	 laatste,	 Thuis	 in	 Zijn,
rondde	ik	af	in	januari	2020.

In	 de	 boeken	 die	 Fred	 schrijft,	 wordt	 elk	 argument,	 zelfs	 het	 kleinste,	 op
waarheid	 getoetst	met	 bewijzen,	 zoals	 dat	 hoort	 in	 academische	 literatuur.
Hiermee	wordt	ook	de	kwaliteit	van	zijn	gedachtegoed	bewaakt.

Verbijsterd	was	ik	over	zijn	filosofie:
Rakel	het	verleden	niet	(te	zeer)	op,	kijk	naar	de	kwaliteiten	die	de	cliënt	heeft,	die
haar	 sterk	 maken.	 Waar	 is	 zij	 goed	 in,	 hoe	 redt	 zij	 zich	 uit	 lastige	 situaties	 en
benoem	dit.

Hiermee	is	de	basis	gelegd	om	je	eigen	geluk	te	creëren.	Natuurlijk	moet	je	je
nog	wel	verbinden	met	het	huidige	moment	én	voelen	hoe	het	is	als	je	je	doel
bereikt	hebt.	Maar	vooral	beseffen	dat	je	mag	kiezen.	Kiezen	voor	verandering
vanuit	 dat	 sterke	 gevoel	 van	 succesvol	 zijn.	 Herkennen	 wat	 je	 tegenhoudt,



dankbaar	zijn	voor	wat	was	en	een	andere	weg	 in	 slaan.	Op	 tijd	 reflecteren,
neem	mee	wat	goed	is,	verander	wat	niet	past.	Iedere	keer	weer.

Sinds	 2017	 begeleid	 ik	 cliënten	 (met	 totaal	 geen	 gevoel	 voor	 academische
bewijsvoering),	met	Kracht-	en	Zijnsgericht	Coachen.	Het	verbaasde	mij	hoe
gemakkelijk	 ze	 het	 oppikken.	De	 beweging	 tussen	 de	 verschillende	posities
waaruit	Kracht-	en	Zijnsgericht	coachen	bestaat,	 is	als	een	dans	op	innerlijke
muziek.	 Ik	zag	een	natuurlijke	 transformatie.	Enthousiast	besloot	 ik	dat	deze
kennis	ook	niet	academisch	geschoold	 toegankelijk	mocht	zijn.	Zo	ontstond
het	idee	voor	dit	boek,	Snoer	de	krokodil	zijn	bek.

Na	 een	 periode	 van	 overleggen	 met	 Fred,	 brainstormen,	 worstelen	 en
doorzetten,	heb	 je	het	 resultaat	ervan	nu	 in	handen.	Hij	keek	af	en	 toe	over
mijn	schouder	mee.	Natuurlijk	vroeg	 ik	om	zijn	mening,	 in	de	vorm	van	een
recensie.	Zoals	 je	begrijpt,	beste	 lezer,	ben	 ik	heel	 trots	op	de	onderstaande
woorden	van	Fred	Korthagen.

‘Het	 boek	 “Snoer	 de	 krokodil	 zijn	 bek”	 pakt	 je.	 Het	 is	 heel	 leesbaar	 en	 praktisch
geschreven.	 Marlene	 Hanssen	 laat	 op	 boeiende	 wijze	 zien	 hoe	 krachtige
persoonlijke	groei	ontstaat	door	het	ontwikkelen	van	meer	gewaarzijn	in	het	hier-
en-nu,	 van	 jezelf	 en	 van	anderen.	De	 auteur	 verstaat	 de	 kunst	 om	de	 lezer	met
humor	 en	 met	 inspirerende	 voorbeelden	 mee	 te	 nemen	 op	 een	 reis	 langs
herkenbare	worstelingen,	en	ze	laat	op	inspirerende	wijze	nieuwe	mogelijkheden
zien.	Het	boek	opent	de	deur	naar	een	manier	van	leven	en	werken	waarin	meer
flow	en	geluk	naar	voren	komen.’
Fred	 Korthagen,	 emeritus	 hoogleraar	 onderwijskunde,	 auteur	 en	 directeur
van	Korthagen	Opleidingen.

Ik	wens	je	veel	leesplezier	en	vooral	een	natuurlijke	transformatie	toe.

Marlene	Hanssen



•
•
•
•
•

Inleiding

Toen	 ik	net	 terug	was	van	een	wereldreis,	hield	 ik	hier	een	presentatie	over,
voor	collega’s.

Mijn	man	en	ik	waren	er	een	halfjaar	tussenuit	gegaan	voor	een	reis	over	het
zuidelijk	 halfrond.	Oké,	 het	 kostte	wat	 organisatietalent	 en	 enkele	 slapeloze
nachten.	Dit	woog	 echter	 bij	 lange	na	 niet	 op	 tegen	de	 kick	 die	we	 kregen
toen	onze	lang	gekoesterde	wens	in	vervulling	was	gegaan.

Op	 het	 videoscherm	 prijkte	 ik	 tussen	 enkele	 pinguins	 op	 de	 Zuidpool.	 'Ja
maar...'	 Dat	 was	 de	 reactie	 van	 veel	 collega’s.	 Er	 kwam	 een	 hele	 lijst	 met
argumenten,	waarom	zíj	niet	op	reis	konden,	maar	toch	zo	graag	wilden.	Een
beetje	depri	werd	ik	wel	van	die	houding.

Voordat	je	een	droom	in	vervulling	laat	gaan,	voer	je	in	je	hoofd	vaak	een	hele
discussie	met	jezelf.	Allerlei	beelden,	adviezen,	mitsen	en	maren	flitsen	door	je
brein.	Het	lijkt	alsof	je	er	geen	vat	op	hebt.

Zo	gaan	er	weken,	maanden	of	jaren	voorbij,	terwijl	jij	steeds	verder	wegdrijft
van	 je	 wens.	 Uiteindelijk	 ben	 je	 ervan	 overtuigd	 dat	 dromen	 waarmaken
weggelegd	is	voor	anderen,	maar	niet	voor	jou.	 In	het	ergste	geval	voel	je	je
diep	ongelukkig,	of	raak	je	in	een	burn-out.

Wat	nou	als:
je	wél	vat	hebt	op	die	flitsende	gedachten
die	mitsen	en	maren	alleen	maar	in	jouw	hoofd	bestaan
je	mogelijkheden	creëert	om	stap-voor-stap	je	wens	te	laten	uitkomen
je	medestanders	krijgt
je	de	energie	in	je	lijf	voelt	stromen



• je	ogen	sprankelen.

Dat	alles	kan	met	dit	boek,	Snoer	de	krokodil	zijn	bek.	Ontdek	hoe	jouw	brein	je
voor	de	gek	houdt,	lach	erom	en	doe	het	anders.
Dit	boek	biedt	je	een	stappenplan	waarmee	je	jezelf	leert	kennen	en	in	jezelf
leert	 geloven.	 Je	 ontdekt	 welke	 kwaliteiten	 jij	 hebt	 en	 kunt	 inzetten	 om	 je
ideaal	 te	 bereiken.	 Je	 voelt	 wat	 je	 tegenhoudt	 en	 werkt	 dit	 weg.	 Gewoon
omdat	dit	obstakel	zijn	tijd	heeft	gehad.

Droom	je	van	assertiever	zijn,	voor	een	groep	presenteren,	zingen,	reizen,	een
leukere	baan,	 afvallen	of	 een	betere	verdeling	van	de	huishoudelijke	 taken?
Met	dit	boek	heb	je	de	sleutel	in	handen	om	je	droom	waar	te	maken.

Minder	braaf,	meer	jij
Dit	 is	een	boek	waarin	 je	 leert	minder	braaf	maar	toch	aardig	te	zijn.	Aardig,
niet	omdat	het	moet,	maar	omdat	het	kan.	Vaak	zijn	we	geneigd	om	onszelf
weg	te	cijferen	voor	het	gemak	of	geluk	van	anderen.	Als	 je	dit	 lang	genoeg
doet,	worden	je	eigen	wensen	spoken	in	je	hoofd	en	wrevel	in	je	lijf.

Je	 krijgt	uitleg,	 aanwijzingen	en	oefeningen	voor	 jouw	weg	van	aardig	naar
aarding.	Ben	je	geaard,	dan	is	je	aandacht	in	het	NU	en	ben	je	verbonden	met
je	 eigen	 aard	 en	 de	 aarde.	 Als	 je	 in	 het	 NU	 bent,	 is	 er	 stilte	 in	 je	 hoofd.
Gedachten	gaan	namelijk	altijd	over	vroeger	of	later.

Jij	bent	jezelf,	uniek.	Snoer	de	krokodil	zijn	bek	helpt	 je	contact	te	maken	met
die	innerlijke,	gelukkige	vrouw.	Ze	respecteert	haar	grenzen,	weet	wat	ze	wil,
heeft	plezier.	Een	vrouw	die	contact	maakt	met	haar	angsten,	deze	omzet	 in
liefde	voor	zichzelf	om	te	groeien	en	stap-voor-stap	sterker	te	worden.

Snoer	de	krokodil	zijn	bek	hapje	voor	hapje
Je	 kunt	 elk	moment	beslissen	om	 je	gelukkig	 te	 voelen.	Wanneer	 je	dit	ook
beslist,	het	is	altijd	in	het	NU.	Geen	gedachten,	zijn	in	het	moment,	kan	als	je
geaard	bent.



A	ard
A	angenaam	dit	ben	jij
R	ichting	bepalen
D	rukdoeners	en	doemdenkers
I	ntentie	naar	essentie
N	aar	je	bestemming
G	unnen	en	doorzetten

Het	boek	laat	je	stap-voor-stap	zien	dat	je	kunt	kiezen	vanuit	aandacht,	vanuit
geaard	zijn.
Het	boek	is	opgebouwd	uit	zeven	hoofdstukken.	De	eerste	letters	van	de	titels
vormen	het	acroniem	Aarding.

hoe	ben	jij	geprogrammeerd?
hoe	werkt	dat	bij	jou?
welke	kant	wil	jij	op?
wie	houdt	je	tegen?
wat	wil	je	echt?
wat	heb	je	in	huis?
ga	ervoor!

Je	doorloopt	de	hoofdstukken	van	A	naar	G.	Bij	G,	of	al	iets	eerder,	voel	je	wat
jouw	richting	is	naar	je	gelukkige	‘zelf’.

Ga	je	voor	het	ultieme	en	wil	je	alles	uit	dit	boek	halen?	Heel	goed.	Maak	dan
de	mindmaps,	 doe	 alle	 oefeningen	 en	mediteer	 regelmatig.	 Train	 je	 in	 het
opmerken	van	wat	je	voelt.

Video's,	oefeningen	en	meditaties	vind	je	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus

De	krokodil	in	de	titel
De	krokodil	uit	de	titel	van	dit	boek	heb	 ik	ontmoet	 tijdens	een	boottochtje
over	 Yellow	 River	 in	 Australië.	 Ineens,	 als	 uit	 het	 niets,	 dook	 een	 vijf	meter
lange	 krokodil	 naast	 de	 boot	 op	 en	 zwom	 een	 stukje	 mee.	 Dit	 stiekeme
gedrag	 van	 dit	 gigantische	 reptiel	 herken	 ik	 ook	 in	 ons	 reptielenbrein,	 het
oudste	 gedeelte	 van	 ons	 brein.	 Zomaar	 ineens	 laat	 het	 ons	 angst	 of
onzekerheid	voelen.	Als	het	tegenzit,	beheerst	de	angst	je	helemaal,	waardoor
je	 niet	 uit	 je	 woorden	 komt	 of	 altijd	 maar	 ‘ja’	 zegt,	 terwijl	 je	 ‘nee’	 wilt

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


schreeuwen.
Houd	 je	gepaste	afstand,	dan	blijkt	dat	 je	niet	zo	bang	hoeft	 te	zijn.	 Je	hebt
veel	meer	lef	dan	je	denkt.	Je	moet	het	alleen	even	ontdekken.

Snoer	de	krokodil	zijn	bek	voor	jou
Je	kunt	aan	het	boek	ruiken,	het	bevoelen,	ernaar	luisteren.	Je	mag	het	lezen
van	 begin	 tot	 eind,	 of	 op	 je	 nachtkastje	 leggen	 en	 af	 en	 toe	 een	 bladzijde
openslaan.	Elke	oefening	doen	of	er	alleen	over	nadenken.	Hoe	dan	ook:	doe
er	iets	mee.
Ik	heb	het	met	veel	liefde	en	aandacht	geschreven	voor	jou.



Hoofdstuk	1

Aard

‘Als	je	een	leven	wilt	dat	de	moeite	waard	is,	een	leven	dat	je	diepste	gevoelens	en
emoties	tot	uitdrukking	brengt	en	waar	je	zorgen	en	dromen	hebt,	dan	moet	je
daarvoor	vechten.’



Alice	Walker

Jouw	aard
Heb	jij	wel	eens	nagedacht	over	jouw	aard?
Meestal	 komt	 de	 eerste	 kennismaking	met	 je	 eigen	 aard	 via	 een	 ander.	 Zo
noemde	 mijn	 vader	 mij	 vroeger	 ‘zo	 snel	 als	 poppenstront’.	 Mijn	 broer	 en
zussen	reageerden	sneller,	liepen	sneller.
Waar	 de	 uitdrukking	 vandaan	 komt,	 weet	 ik	 niet.	 Nu	 herken	 ik	mezelf	 erin.
Meer	 dan	mijn	 broer	 en	 zussen,	 ben	 ik	 een	 denker	 dan	 een	 doener.	 Ik	 ben
beschouwend.	Zonder	die	eigenschap	was	dit	boek	er	nooit	gekomen.

Aard	en	taal
Als	 ik	 ‘aard’	 opzoek	 in	 het	 woordenboek,	 dan	 vind	 ik	 daar	 als	 betekenis
‘karakter’.	De	aard	karakteriseert	 iemand.	Bij	Nederlandse	spreekwoorden	en
gezegden	vind	ik	het	begrip	aardslui.
Luiheid	kan	in	iemands	aard	zitten.	Iemand	karakteriseren.	Luiheid	is	dan	een
eigenschap	waar	die	persoon	door	wordt	herkend.
Een	andere	uitdrukking	 is	 ‘een	aardje	naar	 zijn	vaartje	hebben’.	Als	dat	over
jou	gezegd	wordt,	heb	 je	hetzelfde	karakter	als	 je	vader.	 Je	kunt	 je	aard	dus
ook	erven,	of	misschien	wel	afkijken.

Aard	en	omgeving
Het	 begrip	 volksaard	 betekent	 dat	 een	 bepaald	 volk	 kenmerkende
eigenschappen	heeft.
Nederlanders	hebben	de	naam	heel	direct	te	zijn.	Veel	mensen	die	van	buiten
de	Nederlandse	grens	komen,	moeten	hieraan	wennen.
Een	 andere	 eigenschap	 die	 de	 Nederlander	wordt	 toegeschreven,	 is	 dat	 hij
goed	 kan	 ‘niksen’.	 Doelloos	 niks	 doen	 om	 te	 ontspannen.	 Dat	 wordt
langzaamaan	een	begrip	in	de	rest	van	de	wereld,	waar	elk	moment	kennelijk
een	doel	moet	hebben.
Je	aard	wordt	dus	ook	bepaald	door	de	mensen	waar	je	mee	omgaat.	Je	ziet
en	hoort	van	baby	af	aan	hoe	anderen	zich	gedragen,	en	neemt	dit	over.



Aard	en	jij
Je	aard	is	dus	enerzijds	een	eigenschap,	anderzijds	aangeleerd	gedrag.
Kennelijk	ligt	je	karakter	vast,	zoals	bijvoorbeeld	in	‘jong	geleerd,	oud	gedaan’.
De	mensen	in	je	omgeving	herkennen	je	aan	je	aard.
Andersom	ook:	wil	je	herkend	worden,	dan	verander	je	niet	van	aard.	Je	blijft
bijvoorbeeld	aardig,	want	dan	krijg	je	waardering.

Aard	en	verandering
Hoe	vaak	hoor	 je	 iemand	niet	zeggen:	 ‘zo	ben	 ik	nu	eenmaal’,	of	 ‘dat	doe	 ik
altijd	zo’.	Als	je	dit	van	jezelf	blijft	denken,	blijf	je	ook	doen	wat	je	altijd	deed.
Je	 wensen	 blijven	 wensen.	 Einstein	 zei	 al:	 ‘We	 kunnen	 een	 probleem	 niet
oplossen	met	de	denkwijze	die	het	heeft	veroorzaakt.’	Om	te	bereiken	wat	je
wilt,	 is	 het	 handig	 om	 te	 ontdekken	 wat	 je	 tegenhoudt.	 Wat	 geloof	 je	 van
jezelf?	Is	dit	waar?	Wat	is	je	reactie	wanneer	je	een	gedachte	gelooft?
Je	 hebt	 dit	 boek	 gekocht	 omdat	 je	 ergens	 het	 verlangen	 hebt	 om	 te
veranderen.
Ik	leg	je	uit	hoe	het	krokodillenbrein	in	je	hoofd	werkt.	Ik	nodig	je	uit	om	stil	te
staan	bij	de	adviezen.	Ze	helpen	je	op	weg.	Het	doen	van	de	oefeningen	laat
je	voelen,	contact	maken	met	je	ware	aard.
Ik	hoop	dat	je	aardigheid	krijgt	in	die	verandering,	dat	je	er	zin	in	hebt.

Aard	en	essentie
Dit	 boek	 helpt	 je	 om	 je	 ware	 aard	 te	 ontdekken.	 Je	 essentie.	 Leven	 vanuit
essentie	betekent	verbinding.	Verbinding	met	 je	kern	en	van	daaruit	met	de
ander.

Denken	en	voelen,	een	stukje	geschiedenis

Ik	denk,	dus	ik	ben
Descartes	 schreef	 aan	 het	 begin	 van	 de	 zeventiende	 eeuw:	 ‘Ik	 denk,	 dus	 ik
ben.’	Dit	zette	de	toon	voor	de	Verlichting,	de	eeuw	van	de	rede.	Deze	valt	in
Europa	grotendeels	 samen	met	de	 achttiende	eeuw.	Het	uitgangspunt	was:



‘alleen	door	het	gebruik	van	de	rede	en	het	gezonde	verstand,	komt	men	tot
waarheid’.
De	 rede	 gaat	 uit	 van	 feiten.	 Het	 rationele	 werd	 overgewaardeerd.	 Dat	 we
voelden,	 mocht	 dan	 een	 feit	 zijn,	 wát	 we	 voelden,	 was	 moeilijk	 te
beredeneren.
Gevoelens	waren	tijdens	de	Verlichting	ondergeschikt	aan	het	denken.

De	industriële	revolutie
Rond	1850	begon	de	industriële	revolutie	in	Europa.
Alles	 draaide	 om	productie.	 In	 de	 scholen	werd	met	 harde	 hand	 ieder	 links
schrijvend	 kind	 gedwongen	 om	 de	 pen	 in	 de	 rechterhand	 te	 nemen.	 De
machines	in	de	fabriek	waren	namelijk	gemaakt	voor	rechtshandige	mensen.
De	 elite	 bepaalde	 hoe	 de	 arbeiders	 moesten	 wonen	 en	 werken.	 Vader,
moeder	 en	 tien	 kinderen	 in	 een	 klein	 huisje.	 Het	 toilet,	 de	 poepdoos,	 was
buiten	en	werd	door	meerdere	gezinnen	gedeeld.	Je	zat	bij	elkaar	op	de	lip	en
voor	privé	was	er	geen	plaats.
Als	 arbeider	 was	 je	 inwisselbaar.	 De	 vrouwen	 in	 de	 kinderrijke	 gezinnen
moesten	de	eindjes	aan	elkaar	knopen.
Het	 gevoelsleven	 van	 de	 gewone	 arbeider	 werd	 bepaald	 door	 lange
werkdagen,	ver	van	zijn	gezin.	Hij	of	zij	had	weinig	reden	om	stil	te	staan	bij
de	harde	realiteit	van	zestien	uur	werken,	zes	dagen	per	week.	Het	loon	werd
vaak	opgemaakt	in	de	kroeg.
De	 industriële	 revolutie	 heeft,	 naast	 gevoelsarmoede,	 ongetwijfeld	 veel
materiële	rijkdom	gebracht.

Eerste	Wereldoorlog
Toen	 was	 het	 oorlog,	 het	 begin	 van	 de	 twintigste	 eeuw.	 Deze	 heeft	 veel
ellende	gebracht,	maar	elke	medaille	heeft	twee	kanten.
Als	 vrouw	 had	 je	 de	 verantwoording	 voor	 een	 veelal	 eentonig,
arbeidsintensief	 huishouden	 en	 was	 je	 thuis	 voor	 de	 kinderen.	 De	mannen
werden	opgeroepen	om	te	vechten.
Vrouwen	kwamen	massaal	het	huis	uit	en	namen	de	plaats	in	van	de	mannen



in	 de	 fabrieken.	 Er	 ontstond	 een	 bewustzijn	 dat	 er	meer	was	 dan	 eentonig
huishoudelijk	werk	en	binnengesloten	zijn.	Een	leven	buiten	de	voordeur	was
een	leven	waarin	menig	vrouw	zich	thuisvoelde.

Vrouwelijk	zelfbewustzijn

‘Van	mijn	zesde	jaar	af	heb	ik	steeds	met	de	meest	mogelijke	beslistheid	verklaard,
dat	ik,	net	als	Pa	en	Julius,	dokter	wou	worden.’

Aletta	Jacobs,	(Amsterdam	1924),	Herinneringen,	p.	5.

Aletta	Jacobs,	de	eerste	vrouwelijke	arts,	streed	voor	vrouwenkies-recht.	Sinds
10	juli	1919	mag	de	vrouw	stemmen.
De	vrouw	werd	zelfbewust.	Zij	liet	zich	leiden	door	haar	verlangen	naar	gelijke
kansen.	 Al	 meer	 dan	 honderd	 jaar	 vecht	 de	 vrouwen-beweging	 voor
emancipatie,	van	de	vrouw	en	het	vrouwelijke.

Emoties	en	gevoelens
Wat	heeft	de	vrouwenbeweging	te	maken	met	voelen?
Emoties,	gevoelens,	worden	gezien	als	typisch	vrouwelijk.
Om	 het	 voelen	meer	 aandacht	 te	 geven,	 zal	 dus	 eerst	 en	 vooral	 de	 vrouw
meer	 ten	 tonele	moeten	verschijnen.	Nog	 steeds	 leven	we	echter	 vanuit	de
rede.	Het	gedachtegoed	van	Descartes	is	niet	zomaar	weg	te	denken.

Emotioneel	intelligent
In	 1996	 introduceerde	 Daniel	 Goleman	 het	 boek	 Emotionele	 intelligentie,
emoties	 als	 sleutel	 tot	 succes.	 Intussen	 ontstond	 langzaam	maar	 zeker	 het
besef	 dat	 er	 naast	 het	 denken	 ook	 nog	 andere	 vormen	 van	 intelligentie
bestonden.	 Psycholoog	 Howard	 Gardner	 heeft	 daarin	 baanbrekend	 werk
verricht.	Hij	benoemde	onder	meer	de	emotionele	en	spirituele	 intelligentie.
Deze	 tijd	 wordt	 ook	 wel	 het	 begin	 van	 de	 emotionele	 revolutie	 genoemd.
Voelen	mocht	en	kreeg	zijn	eigen	plaats.	Hoewel	dit	besef	er	is,	proberen	we
nog	 alles	 vanuit	 de	 rede	 te	 verklaren.	 Niet	 zelden	 beginnen	mensen	 bij	 de
vraag	 ‘Wat	voel	 je?’	 te	stotteren.	Ze	kunnen	er	geen	naam	aan	geven.	 In	het
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beste	geval	zeggen	ze:	‘Ik	denk	dat	ik	voel.’

Jouw	geschiedenis?
Hierboven	 las	 je	 een	 stukje	 algemene	 geschiedenis.	 Wat	 denk	 je	 dat	 jouw
eigen	 geschiedenis,	 je	 opvoeding	 en	 je	 familie	 hebben	 toegevoegd	 aan	 je
emotionele	ontwikkeling?

Voelen
Als	ik	je	vraag	wat	je	voelt,	scan	je	je	lichaam.	Woorden	worden	gevormd	in	je
hoofd.	Het	antwoord	is	dan	‘goed’	of	‘beter’.	Goed	is	echter	geen	gevoel.	Dat
is	de	gedachte	waarmee	je	je	gevoel	beoordeelt.
Goed	kan	staan	voor:

Ik	ben	blij
Ik	ben	uitgerust
Ik	voel	rust
Ik	voel	me	tevreden
Ik	voel	me	beter	dan	gisteren.

Bij	’ik	denk	dat	ik	voel’,	doe	je	hetzelfde.
Er	 is	een	gevoel	en	 je	wilt	er	per	se	een	naam	aan	geven.	Je	weet	niet	goed
hoe.

Denken

Ruzie
Er	 kwam	 een	 jonge	 moeder,	 Wilma,	 in	 Vertrouwen,	 mijn	 praktijk	 voor
natuurgeneeskunde,	 stress	 en	 burn-out.	 Ze	 vertelde	 dat	 haar	 drie
kinderen	ruziemaakten.
Zus	 had	 een	 auto	 afgepakt	 van	 broer.	 Die	 had	 haar,	 zoals	 dat	 onder



broertjes	 en	 zusjes	 gaat,	 een	mep	 verkocht.	 Zus	 krijste	 en	 stond	 in	 de
aanslag	met	een	houten	blok.

Dit	ligt	aan	mij
Wilma	zegt:	‘Ja,	dan	ga	ik	naar	binnen	en	zeg	ik	‘‘waarom	doe	je	dat?’’	In
mijn	hoofd	hoor	ik	dan	het	‘‘dit	ligt	aan	mij,	ik	ben	een	slechte	moeder.’’

Haar	gedachten	willen	Wilma	overtuigen.	Dat	is	wat	gedachten	doen.	Ze
nemen	je	de	hele	dag	in	beslag.	Je	kiest	hier	niet	voor,	ze	zijn	er.	Je	mag
ernaar	luisteren	of	je	kunt	het	laten.
Die	ongevraagde	hersenspinsels	doen	iets	met	je	gevoel.	Je	kunt	je	door
een	gedachte	groter	voelen,	maar	ook	kleiner.

Calimero
Wilma	voelt	zich	kleiner,	ze	voelt	zich	schuldig.
Ik	stel	voor:	‘Praat	met	je	kinderen.	Het	ligt	voor	de	hand	dat	zus	de	auto
afpakt	omdat	ze	ermee	wil	spelen,	óf	gewoon	voor	de	heb.	Wijs	haar	erop
dat	broer	dan	boos	wordt.	Als	ze	geen	mep	wil	krijgen,	kan	ze	beter	aan
broer	 vragen	of	 ze	met	de	 auto	mag	 spelen.	 Broer	 kun	 je	 vragen	of	hij
denkt	dat	hij	zijn	auto	terugkrijgt	door	te	slaan’,	zeg	ik.
Ze	kijkt	me	onbegrijpend	aan	en	antwoordt:	‘Ja,	maar	mijn	moeder	deed
dat	 ook	 zo,	 zij	 vroeg	 ook	 altijd	 naar	 het	 waarom’.	 ‘Ja,	 maar	 past	 dat
automatisch	ook	bij	jou	dan?’,	vraag	ik	haar.	‘Jij	krijgt	er	een	schuldgevoel
van.’

Anderen	doen	het	ook	zo
Wilma	denkt	na.	Ze	vraagt	zich	af	waar	haar	gedachten	vandaan	komen.
Ze	 kijkt	 naar	 zichzelf.	 Naar	 hoe	 zij	 omgaat	 met	 haar	 gedachten.	 Ze
twijfelt:
‘Doen	anderen	dat	ook	zo?’
‘Ja,	anderen	doen	dat	ook	zo.’
Je	bent	nooit	de	enige	in	dat	wat	je	doet.	Sterker	nog,	dit	zijn	de	plaatjes



die	voor	heel	veel	vrouwen	gelden.

Je	bent	toch	zo	aardig
Wij	vrouwen	willen	aardig	gevonden	worden.	Dat	hebben	we	zo	geleerd.	 Je
moeder	deed	ook	haar	best	om	door	iedereen	aardig	gevonden	te	worden…
of	juist	precies	het	tegenovergestelde.
Aardig	gevonden	willen	worden,	betekent	je	aanpassen	aan	de	ander.	Aan	je
partner,	je	kind,	je	baas,	je	collega.	Er	zijn	zoveel	anderen.	En	jij	dan?
Je	gaat	denken	en	doen	om	het	die	ander	naar	de	zin	te	maken.

Mijn	moeder	kon	het	wel…
Het	lukt	niet.	Wilma’s	kinderen	maken	nog	steeds	ruzie.	Geen	vrolijk	lachende,
samenspelende	broer	en	zus.

De	gedachte	 ‘het	 ligt	aan	mij’,	 ligt	voor	de	hand.	Misschien	was	een	blik	van
haar	moeder	vroeger	genoeg	om	ruzie	te	voorkomen,	óf	Wilma	kreeg	altijd	de
schuld	als	er	ruzie	was	(‘Waarom	kun	jij	je	niet	anders	gedragen?’).
In	elk	geval	vertelt	haar	brein	haar	dat	ze	geen	goede	moeder	en	geen	goede
dochter	is.

Aanpassen,	aanpassen
Als	 baby	 heb	 je	 aandacht	 en	 eten	 nodig.	 Een	 schone	 broek	 en	 een	 lekker
plekje	om	te	slapen	is	ook	wel	prettig.	Je	denkt	nog	niet.	Heb	je	honger,	dan
huil	je.
In	het	begin	werkt	dat.	Na	 zes	weken	vindt	 je	moeder	dat	de	nachtvoeding
overgeslagen	kan	worden,	 ze	 laat	 je	brullen.	 Jij	past	 je	aan.	Na	drie	nachten
slaap	je	’s	nachts	door.
Je	 leert,	 wilt	 je	 veilig	 voelen	 in	 jouw	 omgeving.	 Intussen	 raak	 je	 ervan
overtuigd	dat	er	niet	naar	je	geluisterd	wordt,	al	brul	je	nog	zo	hard.

Nu	doe	ik	het	zelf
Er	 komt	 een	moment	 dat	 je	 heel	 goed	 voor	 jezelf	 kunt	 zorgen.	 Je	 hebt	 de



negatieve	 gedachten	 helemaal	 niet	 nodig.	 Je	 kunt	 elke	 keer	 kiezen	 tussen
aardig	zijn	voor	de	ander	of	voor	jezelf.
Weet	 je	wat	het	mooie	 is?	Als	 je	aardig	bent	voor	 jezelf,	dan	ben	 je	dat	ook
voor	je	partner,	vriendin,	zoon,	dochter.	Jullie	zijn	gelijk(w)aardig.	Jij	hebt	niet
het	ontevreden	gevoel	dat	je	het	liever	anders	had	gedaan.

Gedachten	en	gedrag
Kiezen	 voor	 oude	 of	 nieuwe	 brainwaves	 bepaalt	 uiteindelijk	 wat	 je	 doet,
hoeveel	 je	 doet	 en	 welk	 gevoel	 je	 hebt	 bij	 datgene	 wat	 je	 doet.	 Daardoor
bepaal	je	zelf	hoeveel	stress	je	hebt.

Wat	is	je	grootste	probleem	bij	het	omgaan	met
heftige	emoties?

Toen	 ik	op	het	 idee	kwam	om	dit	boek	 te	 schrijven,	heb	 ik	op	Facebook	de
volgende	 vraag	 gesteld:	 ‘Wat	 is	 jouw	 grootste	 probleem	 bij	 het	 omgaan	 met
heftige	emoties?’

Enkele	reacties	waren:

‘‘Ik	betrek	de	emoties	op	mijzelf.	Het	gevolg	is	dat	ik	denk	niet	goed	genoeg	te	zijn.’

Yvonne

‘‘Ik	klap	dicht.	 Ik	voel	 frustratie,	boosheid,	en	wil	huilen.	Het	duurt	 te	 lang	voordat	 ik

reageer.	Ik	laat	het	maar	gebeuren.’

Liesbeth

‘‘De	vraag	is:	hoe	ga	je	met	je	angsten	om?	Eigenlijk	door	stoer	te	zijn	en	een	muur	om

mezelf	op	te	trekken.’

Anita



Ineens	besef	je…
Emoties	 die	 door	 je	 lijf	 gieren	 en	 aan	 jezelf	 gaan	 twijfelen,	 overkomt	 niet
alleen	Yvonne,	Liesbeth	en	Anita.	Ooit	was	er	voor	jou	misschien	ook	een	dag
dat	je	besefte	dat	je	niet	begrepen	wordt.
Dat	je	je	eenzaam	voelt	en	al	die	ballen	niet	meer	in	de	lucht	kunt	houden.	Je
hebt	geen	zin	om	te	vrijen,	al	wil	je	partner	nog	zo	graag.	Je	bent	er	gewoon
te	moe	voor.

Je	gedachten	malen	door
Je	piekert	over	 ‘zo	veel	te	doen	morgen’,	over	het	proefwerk	van	 je	dochter,
enzovoort.	Je	slaapt	niet	en	wordt	onrustig.	Je	lichaam	kan	niet	ontspannen.
Je	staat	stijf	van	de	stress.

Je	lijf
Overdag	voel	 je	de	 spanning	 in	 je	 schouders.	 Je	 sleept	 je	 voort.	Als	 je	 je	 zo
voelt,	 kan	 het	 niet	 anders	 dan	 dat	 er	 op	 een	 gegeven	 moment	 boosheid
ontstaat.	Of	misschien	 geen	boosheid,	maar	 alleen	 leegte,	want	 ooit	 heb	 je
geleerd	dat	je	niet	kwaad	mag	zijn.	Je	hebt	een	gezicht	als	een	oorwurm	en	je
moppert.

Je	doet	toch	zo	je	best…
Je	bent	een	moeder,	een	partner,	collega,	die	haar	stinkende	best	doet.	Je	wilt
alles	doen	wat	van	je	verlangd	wordt.	In	dit	‘alles	doen’	heb	je	grenzen	nodig,
anders	wordt	het	bordje	een	dinerbuffet,	dat	je	niet	alleen	op	kunt.
Als	 er	 teveel	 op	 je	 bordje	 ligt,	 heb	 je	 assertiviteit	 nodig.	Dan	 snauw	 je	 niet,
maar	ben	 je	wel	duidelijk	en	houd	 je	de	 juiste	mensen	te	vriend.	 Je	blijft	de
gezelligste	in	huis.	Anderen	reageren	net	als	jij:	vrolijk.

Ben	 je	 lief	en	zeg	 je	 tegen	 iedereen	 ja,	dan	gaat	het	binnenin	 je	wringen.	 Je
mond	lacht	nog	wel,	je	ogen	niet.	Je	bent	kwaad	op	iedereen,	maar	vooral	op
jezelf.	 Wanneer	 ben	 jij	 aan	 de	 beurt,	 krijg	 jij	 rust?	 Mag	 je	 dat	 eigenlijk	 wel
voelen?
Schuldgevoel	en	onmacht	bekruipen	je.



Het	muurtje
Anita	zei	het	al	in	haar	voorbeeld	hiervoor:	je	bouwt	een	muurtje	om	je	heen.
Jouw	boosheid	en	onmacht	blijven	binnen	het	muurtje	en	wat	anderen	 jou
willen	laten	weten	blijft	erbuiten,	ook	complimenten	en	een	warme	glimlach.
Dat	muurtje	werkt	een	tijdje.	 Je	houdt	die	ballen	 in	de	 lucht,	al	 slaap	 je	nog
steeds	niet.

Drijfzand
Binnen	het	muurtje	bevindt	zich	ook	de	angst	om	te	falen.	Je	bent	bang	dat
het	op	een	gegeven	moment	gewoon	niet	meer	gaat.	Angst	voel	je.	Vaak	zit
daaronder	boosheid	of	 verdriet.	 Je	huilt	 van	binnen.	Al	die	 innerlijke	 tranen
zorgen	dat	je	muurtje	op	drijfzand	komt	te	staan.	Boosheid	is	een	zeer	sterke
emotie.	 Op	 het	moment	 dat	 je	 werkelijk	 kwaad	 bent,	 breekt	 je	muurtje.	 Je
wordt	gezien.	Je	had	het	alleen	graag	anders	gehad.

De	tranen	over	je	wangen
Ken	je	dat,	als	je	verkouden	bent,	die	betraande	ogen?	Als	jij	lang	doet	alsof	je
niets	voelt,	begint	je	lichaam	met	je	te	praten.	Je	wordt	snifferig	(toch	tranen,
maar	deze	mogen	er	 zijn).	Die	 verkoudheid	 kun	 je	 niet	 gebruiken.	Daar	 zijn
pillen	voor.	Alles	gaat	trager,	maar	dan	ben	je	gewoon	langer	bezig.	En	je	was
al	zo	moe.

Ik	sta	er	alleen	voor
Het	gevoel	 ‘ik	 sta	 er	 alleen	 voor’	wordt	 sterker,	 of	 dat	nou	wel	 of	 niet	 zo	 is.
Alles	doe	je	zelf,	dat	is	het	beste.	Alleen	het	beste	is	goed	genoeg,	anders	voel
je	je	schuldig.
Schuldig	waarover?	Dat	 je	 faalt?	Dat	 je	het	niet	goed	genoeg	doet,	of	dat	 je
niet	goed	genoeg	bent?	Je	bent	verantwoordelijk	en	dat	neem	je	serieus.	Dat
is	nog	een	extra	drive.	Je	gaat	door	en	door.	Ten	slotte	word	je	wanhopig	van
de	twijfel	of	het	nog	beter	kan.	Je	lichaam	vraagt	om	rust	en	stuurt	je	signalen
in	de	vorm	van	griep,	pijn	 in	 je	 schouders,	migraine.	Wanneer	besteed	 je	er
aandacht	aan?	Wanneer	ben	jij	bereid	om	te	voelen?
Als	 je	 echt	 voelt,	 ontdek	 je	 onder	 al	 die	 vervelende	 gevoelens	 toch	 dat



vlammetje,	dat	 je	herinnert	 aan	wat	 jij	 vroeger	graag	deed,	waar	 jij	 bij	 kunt
ontspannen.

Dromen	zijn	doelen	met	deadlines
Wat	zijn	je	dromen	ook	alweer?	Hoe	had	jij	je	ze	vroeger	voorgesteld?	Wat	wil
jij?	 In	een	dagdroom	kun	 je	 je	voorstellen	hoe	 jouw	 leven	eruitziet	als	 je	de
blijdschap,	het	vertrouwen	en	de	rust	van	een	kind	kunt	voelen.	Waar	was	je
als	 kind	goed	 in?	 Kon	 je	 goed	 tekenen,	 vliegeren,	 klimmen?	Die	 kwaliteiten
heb	 je	 nog	 steeds.	 Tekenen	 betekent	 creatief	 zijn,	 om	 te	 vliegeren	 heb	 je
geduld	en	aandacht	nodig.	Dat	zijn	je	kwaliteiten	die	je	hebt	meegekregen.

Kwaliteiten	waarvoor	je	in	de	wieg	gelegd	bent

Als	 je	 je	 ongedwongen	 als	 een	 kind	 kunt	 voelen,	 hoef	 je	minder	 je	 best	 te
doen.	Dingen	gaan	als	vanzelf.
Stel	je	voor	dat	jij	je	huishouden	runt	vanuit	rust.	De	taken	in	het	huishouden,
en	daarmee	de	verantwoording	hiervoor,	zijn	verdeeld.	Je	hebt	tijd	voor	dat
kopje	 thee	met	 je	 kinderen.	 In	 je	 agenda	 staat	 jouw	 tekenavond.	Hoe	 voelt
dat?	Heerlijk	toch?

Je	bent	niet	de	enige
Jij	bent	niet	de	enige	die	worstelt.
Het	is	oké	om	dit	probleem	te	hebben.	Het	heeft	een	functie.	Het	laat	je	naar
jezelf	kijken.	Je	legt	verbinding	met	jezelf.

Ik	ben	aardig
De	reden	van	stress	zit	onder	meer	in	aardig	gevonden	willen	worden.
Wanneer	vindt	men	je	aardig?	Als	je	doet	wat	iedereen	doet.	Dan	hoor	je	erbij.
Dat	 is	 belangrijk.	 Vroeger,	 toen	we	 nog	 verzamelaars/jagers	waren,	was	 dat
noodzakelijk.	In	je	eentje	overleefde	je	de	wildernis	niet.
Ons	brein	is	sinds	die	tijd	niet	veranderd.	Je	onderbewuste	zorgt	ervoor	dat	je
zo	veel	mogelijk	doet	om	je	veilig	te	voelen.	Daar	hoort	door	zo	veel	mogelijk



mensen	aardig	gevonden	worden	zeker	bij.

Verandering
Je	 brein	 is	 dan	 misschien	 niet	 veranderd,	 de	 omgeving	 wel.	 Er	 zijn	 veel
mensen,	het	leven	is	zoveel	drukker.	Je	kunt	eenvoudig	niet	meer	toe	met	het
patroon	van	vroeger.	Je	mag	kiezen	door	wie	je	aardig	gevonden	wilt	worden.
Begin	daarin	vooral	met	jezelf.
Het	enige	wat	jij	daarvoor	te	doen	hebt,	en	dat	 is	niet	gemakkelijk,	 ís	voelen
waar	jouw	grenzen	liggen.	Wanneer	ben	je	moe	en	waarvan?

Wat	doe	jij	graag	en	waarin	wil	jij	verder	ontwikkelen?	Het	zijn	die	bezigheden
waar	 je	energie	van	krijgt.	Energie	die	 je	nodig	hebt	om	dingen	te	doen	die
noodzakelijk	zijn,	maar	die	energie	kosten.	Er	 is	een	balans	nodig	tussen	die
twee.

Waar	voel	jij	je	fit	bij?
Jij	 hebt	 een	 stukje	 gereedschap	 meegekregen	 op	 je	 pad	 hier	 op	 aarde.
Gereedschap	 dat	 ervoor	 zorgt	 dat	 je	 je	 bagage	 gemakkelijk	 kunt	 tillen.	 Dat
gereedschap	zijn	de	kwaliteiten	die	bij	 jou	horen.	 Je	hebt	 ze	niet	afgekeken
van	je	ouders	en	niet	meegekregen	van	je	medelanders.	Ze	zijn	specifiek	van
jou.	Jij	bent	de	meestertoepasser	hiervan.	Ze	maken	je	gelukkig.

Welk	gereedschap	hoort	bij	jou?
Wil	je	weten	waar	jij	meester	in	bent?	Kijk	eens	naar	oude	foto’s.	Wat	deed	je
als	kind	graag	en	waar	ging	je	van	uit	je	dak?
Zijn	er	momenten	 in	 je	 leven	waarop	 jij	weer	zo	gelukkig	bent	als	dat	kind?
Blij,	 creatief,	 of	 stil	 in	 jezelf?	 Dat	 is	 het	 begin.	 Verandering	 begint	 met	 een
geluksgevoel.	Geluk	stuurt	je	onderbewustzijn.

‘‘In	het	dagelijks	 leven	was	 ik	 teruggetrokken	en	verlegen.	Behalve	als	 ik	me	op	m’n

gemak	voelde,	op	vrijdag	op	karate,	dan	was	ik	super	druk.’

Bianca



•
•
•
•

Meekleuren
Helpen	de	oude	foto’s	niet?	Zoek	dan	een	omgeving	op	waarin	je	geniet	van
mooie	dingen	of	kleur	mee	met	je	dochter	of	zoon	in	het	kleurboek	(buiten	de
lijntjes	graag).	Dat	zijn	de	eerste	stapjes	op	weg	naar	jezelf.	Het	is	beslist	een
aangename	kennismaking.
Ben	 jij	 een	 uitsteller?	 Pieker	 daar	 dan	 niet	 verder	 over.	 Piekeren	 betekent
meegaan	met	elke	vervelende	gedachte	die	opkomt	in	je	hoofd.

Gedachten	zijn	er	vrijwel	altijd.	Je	kunt	kiezen	of	je	er	aandacht	aan	besteedt.
Heb	je	een	vol	to	do-lijstje,	op	je	telefoon,	op	papier	of	in	je	hoofd,	dan	razen
de	gedachten	door	 je	brein.	 ‘Ik	moet	dit	doen,	dan	kan	 ik	dat	morgen	doen,
maar	wat	zal	mams	daarvan	denken?	Ze	rollen	en	tollen	over	elkaar	heen,	en
voilà:	 je	bent	uren	verder,	 slaapt	niet	en	 ziet	 steeds	meer	beren	op	de	weg.
Het	 advies:	 ‘ga	 niet	mee	met	 die	 eerste	 gedachte,	 of	 stop	 bij	 de	 volgende’,
werkt	als	je	ontspannen	in	je	bed	ligt.	Maar	ontspannen	en	piekeren	gaan	niet
samen.

Oefening
Wist	je	dat	je	piekeren	kunt	uitstellen?

Ad	 Kerkhof,	 hoogleraar	 klinische	 psychologie	 aan	 de	 Vrije	 Universiteit
van	Amsterdam,	heeft	dit	onderzocht.	Het	werkt	 zelfs	bij	mensen	met
extreme	piekergedachten.
Een	perfect	recept	voor	doorslapen:	gecontroleerd	piekeren.

Wat	heb	je	nodig?
Je	agenda,	of	een	afvinklijstje
Een	timer
Een	pen	en	papier
Een	positief	stemmetje	van	binnen



In	je	agenda	of	op	je	lijstje	zet	je	’s	morgens	en	’s	avonds:	‘een	kwartier
piekeren’.
Zet	op	die	momenten	je	timer	op	een	kwartier.
In	dit	kwartier	schrijf	je	alle	piekergedachten	op	én	alle	dingen	waarover
je	nog	wilt	piekeren.	Als	de	 timer	afloopt,	 leg	 je	 je	pen	weg.	Stop	met
piekeren.
Bij	 elke	 piekeruitdaging	 overdag	 of	 ’s	 nachts	 zeg	 je	 met	 een	 vrolijk
stemmetje	tegen	jezelf:	niet	nu	maar	straks,	tijdens	het	piekerkwartiertje.
Je	kunt	je	hersenspinsels	niet	uitzetten,	maar	wel	uitstellen.

Wat	levert	het	op?
Het	 effect	 van	 bovenstaande	 oefening	 wordt	 gecontroleerd	 piekeren
genoemd.	Je	geeft	 je	piekergedachten	een	vaste	plek.	Op	deze	manier
ben	je	de	baas	over	 je	gedachten,	 in	plaats	van	je	gedachten	over	 jou.
Het	voorkomt	dat	de	ene	gedachte	de	andere	oproept.	Je	bent	vrijer	in
je	denken.

Elian	maakt	een	afspraak	bij	Vertrouwen,	mijn	praktijk.
Ze	vertelt:	 ‘Ik	krijg	de	kans	opnieuw	te	beginnen.	Het	filiaal	van	de	bank
waar	ik	werk,	wordt	gesloten.	Mijn	collega’s	en	ik	worden	begeleid	naar
een	andere	baan.’
Gekeken	wordt	 naar	 een	 baan	 vergelijkbaar	met	wat	 ze	 nu	 doet.	Maar
Elian	 weet	 niet	 of	 ze	 dit	 wil.	 Ze	 is	 vastgeroest	 en	 vindt	 het	 werk	 een
beetje	saai.
Samen	met	haar	collega’s	maakt	ze	het	werk	gezellig.	Maar	de	collega’s
verdwijnen	één-voor-één.	Nu	verveelt	ze	zich.
Ze	vraagt	zich	af:	‘Maar	wat	dan?	Waar	word	ik	gelukkig	van?’
Elian	weet	niet	meer	waar	ze	gelukkig	van	wordt.	Ze	doet	wat	men	van
haar	verlangt.	Als	mantelzorger	voor	haar	ouders,	ontziet	ze	haar	zussen
hierin.	Ineens	klemt	het.	Het	werk	past	niet	meer.	Ze	heeft	het	gevoel	te



stikken,	door	de	afhankelijkheid	van	haar	zussen.

Elian	bezit	een	grenzeloze	wijsheid.	Ze	vraagt	deze	wijsheid	om	raad.
In	 een	 oefening	 gaat	 ze	 met	 haar	 aandacht	 terug	 naar	 haar	 jeugd.	 Ik
begeleid	haar	in	de	meditatie:
‘Wat	deed	 je	 vroeger	graag?	Denk	daaraan	 terug.	Voel	wat	 je	 toen	 voelde.
Laat	zien	hoe.	Je	ogen	stralen.	Je	hebt	een	glimlach	om	je	lippen.’

Ik	vraag	haar:	‘Waar	ga	je	voor?	Ga	je	voor	dat	gevoel?’
Natuurlijk	doet	ze	dat.

Elian	 heeft	 afspraken	 met	 haar	 zussen	 gemaakt.	 Ze	 geniet	 met	 volle
teugen	van	haar	vrijheid.	Schildert.	Werkt	als	zelfstandige	en	heeft	 ruim
tijd	voor	haar	ouders.	Door	te	voelen	waar	ze	gelukkig	van	wordt,	creëert
ze	ruimte	om	te	doen	wat	ze	leuk	vindt.

Jij	kunt	dit	ook!
Blij	zijn,	ruimte	en	rust	voelen.	Het	zijn	keuzes	die	je	misschien	nog	niet	kent.
In	jouw	aard	zit	gereedschap	en	bagage.
Het	 gereedschap	 vormt	 de	 kwaliteiten	 die	 je	 hebt	 meegekregen.	 Als	 je	 ze
gebruikt,	ben	je	gelukkig.
Bagage	is	alles	wat	je	geleerd	hebt,	omdat	je	afhankelijk	bent	van	anderen.	Je
blijft	hiermee	sjouwen,	totdat	je	merkt	dat	je	gereedschap	aan	het	roesten	is.
Je	 verlangt	 naar	 onafhankelijkheid.	 Je	 bent	 futloos,	 boos,	 gefrustreerd	 of
bang.

Je	hebt	het	recht	om	gelukkig	te	zijn.	Je	kunt	voor	je	geluk	kiezen.	Beslis	om
voortaan	voor	jezelf	de	vriend	te	zijn	die	je	voor	anderen	ook	wilt	zijn.

Angst	 verdwijnt	 als	 je	 ervoor	 kiest	 om	 gelukkig	 te	 zijn.	 Al	 is	 het	 maar	 vijf
minuten	op	een	dag.	Dit	begint	met	herinneren.	Bewust	voelen	hoe	het	was
om	blij	te	zijn.	Deze	herinnering	zal	er	altijd	zijn.



•

•
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Kiezen	is	het	begin
Bewust	kiezen	is	het	begin	van:

Fit	 zijn.	 De	 bank	 mist	 je	 ’s	 avonds.	 De	 hond	 wordt	 slank	 van	 al	 dat
wandelen.
Vriendelijk	zeggen	wat	je	wilt.	Op	het	juiste	moment.
Vrolijk	blijven	als	je	puber	weer	moppert.
Je	eigen	plekje	in	huis.	Waar	jij	je	kunt	terugtrekken.
Altijd	bloemen	op	tafel,	want	je	verdient	dat	bosje.	Je	koopt	het	zelf.



Hoofdstuk	2

Aangenaam,	dit	ben	jij

‘Wij	zijn	de	enige	schepselen	op	aarde	die	het	functioneren	van	hun	lichaam	met
hun	gedachten	en	gevoelens	kunnen	beïnvloeden.’

Deepak	Chopra



Gladstrijken	en	maskeren
In	 mijn	 studententijd	 was	 zaterdagavond	 de	 stapavond.	 Ik	 woonde	 in	 een
meidenhuis.	Uitgaan	was	voor	mijn	huisgenoot	Marij	een	ritueel.
Om	16.00	uur	lag	haar	broek	met	wijde	pijpen,	waar	een	messcherpe	vouw	in
gestreken	werd,	op	de	strijkplank.	Het	opmaken	begon	om	18.00	uur.
Hoeveel	 lagen	ze	opbracht,	heb	ik	nooit	geteld.	 Ik	weet	wel	dat	ze	 ’s	avonds
muizenhapjes	at.	Haar	broek	zat	perfect	om	haar	zitvlak	en	elke	hap	kon	dat
bederven.
Haar	gezicht	was	een	masker,	zoveel	poeder	zat	erop.	Zodra	zij	haar	pantalon
met	messcherpe	vouw	aanhad,	ging	ze	niet	meer	zitten.
‘Ga	toch	nog	even	zitten.’	‘Nee,	nee…	mijn	broek.’	Zo	stond	ze	uren,	totdat	we
om	21.00	uur	de	deur	uitgingen.
Marij	wilde	mooi	en	netjes	voor	de	dag	komen.	Ze	zei	niet	veel.	Stond	naast
een	jongen	die	haar	een	drankje	aanbood.	Pink	omhoog,	een	beleefd	lachje.
Zo	hoorde	het,	dacht	ze.

Dit	 voorval	 vond	 tientallen	 jaren	 geleden	 plaats.	 Ik	 herinner	me	 alleen	 een
blonde	meid	met	een	vouw	in	haar	broek	en	een	gezicht	met	lagen	make-up.
Tot	de	dag	van	vandaag	kan	ik	me	afvragen	wie	Marij	echt	was.

Vergeet	jezelf	niet
In	 een	 goed	 katholiek	 gezin	 ging	 je	 elke	 zondag	 naar	 de	 kerk.	Mijn	 ouders
waren	 daar	 heel	 streng	 in,	 dus	 ging	 ik	 als	 tiener	 met	 een	 gezicht	 als	 een
oorwurm	mee.
Mijn	 vaste	 plekje	 was	 op	 het	 koor,	 zodat	 ik	 op	 mijn	 gemak	 mensen	 kon
bekijken.	Ik	verveelde	me,	zat	mijn	tijd	uit.	Behalve	die	ene	keer.
Het	 was	 onrustig	 in	 de	 kerk.	 Er	 werd	 geroddeld	 omdat	 meneer	 kapelaan
samen	met	zijn	huishoudster	op	vakantie	was	geweest.	Dat	hoorde	niet.
Ik	luisterde	naar	de	preek.	Meneer	kapelaan	liep	door	het	middenpad	van	de
kerk.	 Hij	 keek	 de	 gelovigen	 aan	 en	 sprak	 de	 gedenkwaardige	 zin:	 ‘Heb	 een
ander	lief	als	jezelf,	maar	vergeet	jezelf	niet.’	Zo	liet	hij	meer	van	zichzelf	zien



in	één	zin	dan	Marij	in	de	anekdote	hiervoor,	in	jaren	gedaan	heeft.

Je	uiterlijk	spiegelt	je	innerlijk
Marij	had	graag	controle.	Haar	gezicht	was	een	masker,	onder	lagen	make-up.
Ze	ondervond	stress	als	de	vouw	in	haar	broek	niet	recht	was.
De	kapelaan	keek	open	en	eerlijk	de	kerkgangers	in	de	ogen.	Hij	had	niets	te
verbergen.

Je	bent	wat	je	voeten	je	vertellen
‘Laat	me	 je	 voeten	 zien	 en	 ik	 vertel	 je	wie	 je	bent’,	 zeg	 ik	 schertsend	 tegen
mijn	 cliënt	 Irma	als	 ze	verzucht:	 ‘Ik	weet	niet	wie	 ik	ben.	Wat	 ik	wil.	 Ik	deug
nergens	voor.’
Een	rimpel	in	haar	voorhoofd,	een	vragende	blik.

Jij	staat	afgebeeld	in	je	voeten:

Je	kleinste	teen	zegt:	‘Je	bent	wat	mensen	je	vertellen.’
De	teen	daarnaast	zegt:	‘Je	bent	wat	je	jezelf	vertelt.’
Je	middelste	teen	zegt:	‘Je	bent	wat	anderen	je	laten	zien.’
De	teen	naast	de	grote	teen	zegt:	‘Je	bent	wat	je	jezelf	wilt	laten	zien.’
Ten	slotte	zegt	je	grote	teen:	‘Je	bent	wat	je	gelooft	en	je	bent	wat	je	weet.’

De	andere	delen	van	de	voet	vullen	dit	verhaal	aan.

Ik	 kijk	 naar	 Irma’s	 voeten.	 Voel	 en	 verbind	 vanuit	 intuïtie.	 Vertel	 wat	 haar
voeten	me	 laten	zien.	Mijn	kennis	komt	uit	boeken,	ervaring	en	het	 innerlijk
weten.
Ik	leer	Irma	kennen.	Zij	herkent	zich	in	de	beschrijving.
Ze	ziet	haar	angsten,	verdriet	en	plezier.	Bevestigt	waar	ze	goed	in	 is	en	wat
steeds	herhaald	wordt	in	haar	leven.

Verstopt	of	een	open	boek?
Is	 Irma	 als	 het	 meisje	 met	 de	 vouw	 in	 haar	 broek,	 of	 lijkt	 ze	 meer	 op	 de



kapelaan?	Strijkt	ze	alles	glad	en	verstopt	ze	zich	achter	een	masker,	of	laat	ze
horen	waar	zij	in	gelooft?
Ze	is	een	mengeling	van	beiden.	Hoe	ze	zich	gedraagt,	hangt	onder	meer	af
van	de	mensen	om	haar	heen,	en	van	haar	humeur.	Toch	zal	 ze	een	van	de
twee	gedragingen	vaker	laten	zien	dan	de	andere.

Heb	je	een	lichaam	of	ben	je	je	lichaam?

Over	zijn	toeren
Het	is	een	feit	dat	als	je	lichaam	plotseling	hapert,	het	om	aandacht	vraagt.	Je
gaat	 naar	 de	 dokter	 en	 krijgt	 goede	 raad	 of	 een	 pilletje.	 Je	 hoopt	 dat	 je
machine	het	daarna	weer	doet.

Verschillende	 assen,	 waaronder	 de	 stress-as	 en	 centra	 zoals	 je	 brein	 en
darmen,	zorgen	dat	je	mechaniek	blijft	werken.
Als	deze	assen	en	centra	op	hol	slaan,	 is	het	belangrijk	om	 je	machine	extra
aandacht	te	geven.	Je	kunt	een	APK-keuring	aanvragen,	of	er	andere	voeding
in	 stoppen.	 Je	 verlaagt	 de	 snelheid,	 zodat	 het	 mechanisme	 tot	 rust	 kan
komen.

Waardoor	 raakt	 je	 machine	 soms	 over	 zijn	 toeren?	 Hoe	 komt	 het	 weer	 tot
rust?	 Daarvoor	 heb	 je	 het	 al	 eerder	 genoemde	 gereedschap	meegekregen.
Dat	zijn	je	gevoelens	en	gedachten.
Zijn	die	in	balans	met	het	lichaam,	dan	kun	je	mogelijk	van	geluk	spreken.

Denk	eens	aan	een	krokodil
Stel	 je	 voor	 dat	 er	 een	 krokodil,	 met	 een	 grote	 bek	 met	 tanden	 die	 wijd
openstaat,	 langzaam	 naar	 je	 toekomt.	 Welk	 gevoel	 krijg	 je	 erbij?	 Voel	 je
ontzag?
Blijf	 je	 liever	op	een	afstand?	Kriebelt	er	angst	of	nog	erger:	wil	 je	 in	paniek
wegrennen?
Ik	heb	vervelend	nieuws	voor	 je.	 In	 je	brein	huist	ook	een	krokodil,	of	 in	elk



geval	z’n	brein.	Dit	zogenaamde	reptielenbrein,	 laten	we	het	Kroko	noemen,
dicteert	 bijna	 alles.	 Het	 zorgt	 dat	 je	 in	 de	 basis	 bang	 bent	 voor	 elke
verandering.
De	 krokodil	 ademt,	 vreet,	 vrijt	 en	 loopt	 altijd	 dezelfde	 veilige	 paadjes.	 Wat
verwacht	een	reptiel	meer	van	het	leven?	Niets.

Vroeger
Als	iets	onbekend	is,	komt	je	eerste	reactie	vanuit	het	reptielenbrein.	Vroeger,
heel	 vroeger,	 nog	 voor	 de	 oertijd,	 was	 dat	 handig.	 Toen	 je	 net	 de	 oceaan
uitkroop,	 moest	 je	 alles	 verkennen.	 Paden	 en	 wegen	 zoeken	 die	 zo	 veilig
mogelijk	 waren.	 Eén	 verkeerd	 paadje	 en	 hap-slik-weg	 was	 je.	 Want	 er	 was
altijd	wel	zo’n	dino	 in	de	buurt.	 Je	keek	dus	wel	uit	voordat	 je	de	verkeerde
afslag	nam.

Kroko	zorgt	ervoor	dat	je	steeds	de	veilige	paadjes	kiest.
Dit	kun	je	letterlijk	nemen.
Hersencellen	 in	 je	brein	vormen	paadjes.	Er	 is	een	paadje	voor	 ‘hoe	poets	 ik
m’n	 tanden’,	 een	 voor	 ‘hoe	 fiets	 ik’	 of	 voor	 ‘de	 kortste	 weg	 naar	 de
supermarkt’.
Hoe	vaker	 je	over	een	paadje	 loopt,	hoe	dieper	dat	paadje	 ingesleten	 raakt.
Zonder	 zulke	 ingesleten	 paadjes,	 ziet	 je	 dag	 er	 heel	 anders	 uit.	 Zo	 zou	 je
bijvoorbeeld	elke	dag	opnieuw	moeten	leren	tandenpoetsen.	Tegenwoordig
zijn	wij	mensen	doorontwikkeld.	Aan	het	brein	van	een	krokodil,	hebben	we
dat	van	een	paard	en	van	een	mens	toegevoegd.

Het	paard
Denk	 eens	 aan	 een	paard.	We	noemen	het	 Bles.	 Bles	 komt	naar	 je	 toe.	Wat
voel	je?	Misschien	doe	je	een	stap	terug.
Even	aftasten.	Wat	wil	dit	vriendelijke	dier?
Nieuwsgierig	kijkt	hij	je	aan.	Bedelt	misschien	om	een	suikerklontje.	Hoort	hij
vertrouwen	in	je	stem,	dan	laat	hij	zich	aaien.	Hij	doet	een	stapje	terug	als	je
een	beetje	bang	bent.



Bles	vertrouwt	erop	dat	 jij	wel	weet	wat	 je	wilt.	Hij	denkt	niet	verder	dan	de
dichtstbijzijnde	groene	graspol.

Dit	dier,	althans	z’n	brein,	zit	ook	onder	je	schedeldak,	al	50	miljoen	jaar	lang.
Stel	 je	 de	 krokodil	 en	 het	 paard	 voor	 in	 je	 hoofd.	 Het	 paard	 staat	 op	 de
krokodil.	Dat	maakt	het	wat	minder	gemakkelijk	voor	hem.	Als	het	paard	jou
wil	volgen,	een	andere	weg	kiest,	hapt	de	krokodil	toe.	‘Niks	ervan.	Jij	blijft	het
oude	paadje	volgen.’

De	krokodil	een	trap	verkopen
Pas	als	het	paard	terugtrapt	naar	de	krokodil,	omdat	hij	niet	meer	in	het	oude
paadje	 past,	 zal	 er	 in	 de	 hersenen	 langzaam	 maar	 zeker	 een	 nieuw	 pad
ontstaan.
Je	 neemt	 een	 andere	 weg	 naar	 de	 supermarkt,	 de	 fiets	 wordt	 de
mountainbike	 en	 je	 neemt	 een	 elektrische	 tandenborstel.	 Het	 leven	 wordt
aangenamer.

Burn-out	of	passie
Er	 zijn	 twee	 redenen	voor	het	paard	om	de	krokodil	de	bek	 te	 snoeren,	dus
een	 ander	 paadje	 te	 volgen.	 Of	 het	 oude	 pad	 doet	 veel	 pijn.	 Als	 deze
psychische	pijn	te	lang	duurt,	kan	dit	leiden	tot	een	burn-out.	Of	het	paard	wil
heel	graag	naar	een	andere	wei,	waar	het	gras	groener	is.	Elke	keer	opnieuw
pakt	hij	het	pad	naar	dit	sappige	gras,	totdat	er	een	nieuw	pad	is	gevormd.	Dit
noemen	we	passie.

Jij?
Goed,	terug	naar	het	paard.	Dat	laat	je	natuurlijk	niet	loslopen,	dat	is	getemd
en	jij	berijdt	het.	Jij	zegt	wanneer	het	rechts	of	links	af	moet	en	jij	bepaalt	of
het	naar	de	groene	wei	mag.
Je	stuurt	het	wel	of	niet	naar	het	pijnlijke	paadje.
Jij?	Daarmee	bedoel	ik	je	menselijke	brein.
Dit	 menselijke	 brein	 is	 één	miljoen	 jaar	 geleden	 ontstaan.	 Het	 denkt,	 leert,
praat	en	wil	de	baas	zijn.
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Mens,	paard,	krokodil	en	gevoelens
Wat	heeft	je	brein	met	je	gevoelens	te	maken?
Door	het	paard	je	wil	op	te	leggen,	kan	het	in	moeilijkheden	komen,	want	er	is
en	blijft	een	krokodil.	De	krokodil	wil	enkel	overleven.	Het	paard	wil	leven	en
doet	dat	onder	leiding	van	jou.
Tja,	 jij	 blijkt	 ook	 bang	 voor	 de	 krokodil.	 Een	 ander	 paadje	 volgen	 is	 niet
gemakkelijk.

Denken	ja,	maar	doen…
Je	kunt	bedenken	dat	 je	heel	graag	 iets	wilt	en	het	paard	vragen	 je	daar
naartoe	te	brengen.
Het	paard	kan	dit	leuk	vinden	en	zich	niets	aantrekken	van	dat	beest	met
die	grote	bek.	Dan	voel	je	plezier.
Het	 paard	 kan	 steigeren,	 omdat	 de	 krokodil	 niet	meewerkt.	 Dan	 voel	 je
boosheid.
Het	paard	kan	de	weg	kwijt	zijn.	Dan	voel	je	twijfel	of	angst.
Het	gras	kan	minder	lekker	zijn	voor	het	paard.	Dan	voel	je	afschuw.
Het	 paard	 kan	 ook	 een	 prachtige	 wei	 tegenkomen.	 Je	 kunt	 dan,	 naast
blijdschap,	verbazing	voelen.

Samengevat
Je	 brein	 bestaat	 dus	 uit	 een	 reptielenbrein,	 een	 zoogdierenbrein	 en	 een
menselijk	brein.	Het	reptielenbrein	is	200	miljoen	jaar	geleden	gevormd.	Het
zoogdierenbrein	 is	50	miljoen	jaar	oud	en	het	menselijk	brein	 is	het	 jongste.
Het	bestaat	1	miljoen	jaar.
Het	 menselijke	 brein	 neemt	 de	 leiding.	 Het	 zoogdierenbrein	 bepaalt	 het
gevoel	 dat	 erbij	 hoort.	 Als	 het	 gevoel	 veilig	 is,	 kun	 je	 veranderen.	 Het
reptielenbrein	zal	de	verandering	moeten	accepteren,	anders	voel	je	angst	of
boosheid	en	val	je	terug	in	oude	patronen.

Veilig	of	eng,	dat	is	de	vraag



Kijk	naar	jezelf
Ga	voor	de	spiegel	staan	en	kijk	naar	jezelf.	Denk	aan	een	gebeurtenis	waarbij
je	 bang	 was.	 Je	 bent	 bijvoorbeeld	 als	 kind	 geschrokken	 van	 een	 grote
blaffende	hond.	 ‘Fikkie	wil	alleen	maar	spelen’,	zei	 je	moeder.	Jij	herinnert	 je
een	grijze	kop,	een	grote	bek	met	tanden	recht	voor	je	gezicht	en	hard	geblaf
in	je	oren.
Wat	zie	je?	Trek	je	je	schouders	op	of	houd	je	je	adem	in?	Je	weet	het	als	de
dag	van	gisteren,	je	voelt	het	als	de	dag	van	vandaag.

Je	brein	is	een	wonderlijk	iets
Slechts	 5%	 van	 het	 brein	 gebruik	 je	 bewust.	 Zo’n	 95%	 (met	 name	 de
breindelen	 van	Kroko	 en	Bles)	werkt	 onbewust	 en	gebruikt	 jou	om	 te	doen
wat	het	wil.
Met	 die	 5%	 heb	 je	 aan	 de	 hond	 gedacht.	 Dat	 breindeel	 zegt:	 ‘Haal	 maar
gewoon	adem.	Je	weet	dat	het	maar	een	gedachte	is.	Er	is	geen	hond.’
Let	vanaf	nu	op	wat	 je	voelt	als	 je	een	grote	hond	tegenkomt.	 Ik	weet	bijna
zeker	dat	je	even	je	adem	inhoudt.	Je	bedenkt	dat	er	niets	aan	de	hand	is	(5%
van	 je	 brein)	maar	 bent	 alert	 en	 je	 trekt	 je	 schouders	 op.	Misschien	 heb	 je
stiekem	al	gekeken	welke	kant	je	uit	kunt	rennen	(Kroko	in	je	brein).
De	5%	kan	die	95	%	geruststellen,	als	die	5%	tenminste	meedoet.
Wat	denk	je	dat	er	gebeurt	als	die	5%	niet	meedoet,	jij	niet	oplet?	‘Ninety	five’
laat	je	bij	elke	grote	hond	je	adem	inhouden	en	een	blokje	omlopen,	je	vlucht.
Of	je	tilt	je	been	op	om	hem	een	trap	te	verkopen,	je	vecht.	Of	je	doet	heel	stil,
dan	 ziet	hij	 je	niet,	 je	bevriest.	 In	elk	geval	heb	 je	 simpelweg	een	hekel	 aan
grote	honden	en	Ninety	five	voelt	zich	prima.

Als	je	blijft	kijken	zoals	je	keek,	blijf	je	doen	zoals	je	deed
Ninety	five	heeft	ergens	een	herinnering	verstopt	aan	‘groter	dan	ik,	grijs	haar
en	hard	geblaf’.
Na	dertig	jaar	kom	je	een	hard	sprekende	grote	grijze	man	tegen,	je	baas.	En
jawel,	wat	doe	je?	Je	loopt	een	blokje	om,	zodat	je	hem	niet	tegenkomt	in	de
gang,	of	je	zegt	dat	hij	in	alles	ongelijk	heeft	en	manieren	mag	leren.	Het	kan



ook	dat	hij	heel	tevreden	met	je	is,	je	geeft	hem	in	alles	gelijk,	je	maakt	je	klein
en	denkt	‘morgen	zeg	ik	wat	ik	ervan	denk’.	Tijd	om	het	anders	aan	te	pakken.

Ik	doe	het	nooit	goed
Bianca	 werd	 als	 puber	 gepest.	 Zij	 trok	 zich	 dan	 terug	 in	 zichzelf.	 Ze
voelde	zich	eenzaam	en	had	het	gevoel	‘het	nooit	goed	te	doen’.
Twintig	jaar	later	volgt	ze	een	opleiding	tot	kunstzinnig	therapeut.	In	de
groep	zijn	een	paar	vrouwen	erg	nadrukkelijk	aanwezig.	Bianca	noemt	ze
schreeuwers.	Ze	voelt	zich	klein	worden	door	hun	gedrag.	Ze	denkt:	‘Om
gehoord	te	worden,	moet	ik	goed	kunnen	praten.’	En	houdt	haar	mond,
óf	gaat	juist	harder	schreeuwen.

Waar	ben	je	goed	in?
In	 een	 visualisatie	 gaat	 Bianca	 naar	 de	 situatie	 in	 de	 groep.	 Ze	 voelt
onmacht	 en	 eenzaamheid.	 Bianca	weet	 echter	 ook	waar	 ze	 goed	 in	 is,
namelijk	in	observeren,	luisteren	en	invoelen.	Ze	kijkt	in	haar	visualisatie
naar	de	schreeuwers.	Ze	voelt	hun	onzekerheid	en	beseft	dat	het	gedrag
bedoeld	is	om	deze	te	verstoppen.
Bianca	is	gestopt	met	de	opleiding.	Ze	heeft	naar	haar	gevoel	geluisterd.
Het	diploma	voegt	voor	haar	niets	toe.	Ze	gaat	verder	met	haar	opleiding
bij	twee	spirituele	leraren.	Dat	klopt	voor	haar	gevoel	wél.

Veiligheid	boven	alles
Kroko	zal	er	altijd	voor	zorgen	dat	hij	 zich	veilig	voelt.	Hij	manipuleert	 jouw
gedrag,	door	ervoor	te	zorgen	dat	je	bang	bent.	Op	het	moment	dat	jij	angst
voelt	en	ziet	dat	het	niet	nodig	is,	kun	jij	Kroko	het	sein	veilig	geven,	zodat	hij
weer	 kan	 indutten.	 Vaak	 ben	 je	 je	 niet	 bewust	 van	 je	 gevoel.	 Maar	 je	 kunt
leren	je	er	bewust	van	te	worden.
Daartoe	vind	je	hierna	een	oefening.
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Oefening
Leren	voelen

Wat	heb	je	nodig?
De	wil	om	naar	jezelf	te	kijken
Een	timer

Stel	de	timer	zo	in,	dat	je	elk	uur	een	seintje	krijgt.

Als	de	timer	afgaat,	sluit	je	je	ogen,	of	je	richt	je	blik	naar	binnen.

Stel	jezelf	de	vraag:	‘Wat	voel	ik?’

Ga	met	je	aandacht	naar	een	orgaan	of	lichaamsdeel.
Bijvoorbeeld:

Ga	met	je	aandacht	naar	je	buik.
Is	je	buik	opgeblazen?
Rommelt	het	in	je	buik?
Heb	je	trek?

Ga	met	je	aandacht	naar	je	hand.
Buig	en	strek	je	vingers.
Gaat	dit	gemakkelijk?
Buig	en	strek	je	vingers	een-voor-een.
Gaat	dit	bij	elke	vinger	even	gemakkelijk?

Zo	kun	je	elke	keer	een	ander	orgaan	of	ledemaat	kiezen.

Eindig	elke	keer	met	aandacht	voor	je	hele	lichaam.
Ben	je	moe?
Of	fit?
Ben	je	blij?
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Of	teleurgesteld?

Doe	wat	nodig	is	om	je	goed	te	voelen.
Ben	je	moe,	neem	pauze.
Ben	je	blij,	glimlach	en	blijf	dit	doen.
Ben	 je	 teleurgesteld,	 denk	 dan	 aan	 fijne,	 blije	 dingen	 en	 doe
deze	ook,	binnen	de	mogelijkheden	die	er	zijn.

Boodschappenmeisjes	voor	de	klieren
Vanaf	de	eerste	menstruatie	weet	je	als	vrouw	wel	wat	hormonen	zijn.	Op	z’n
minst	weet	je	dat	ze	belangrijk	zijn.	De	menstruatiecyclus	begint	in	je	hoofd,
in	 het	 gedeelte	 van	 de	 hersenen	 dat	 hypofyse	 heet.	 Deze	 klier	 maakt
hormonen	aan.
De	hormonen	komen	in	je	bloed.	En	via	je	bloed	gaan	ze	naar	je	eierstokken.
Daar	rijpt	dan	het	eitje.
Door	de	eierstokken	worden	andere	hormonen	gevormd.	Die	zorgen	ervoor
dat	het	eitje	 in	 je	baarmoeder	nestelt.	 Je	eierstokken	maken	nog	een	ander
hormoon	aan.	Het	eindresultaat	ken	je.
Hormonen	 zijn	 dus	 boodschappenmeisjes,	 die	 zorgen	 dat	 klieren	 aan	 het
werk	gaan.

Stress,	hoe	werkt	dat?
Hormonen	 zorgen	 ook	 dat	 de	 HHB-as	 werkt.	 Hypothalamus,	 hypofyse	 en
bijnieren	werken	samen.	Zolang	jij	je	goed	voelt,	gaat	dat	prima.
De	 hypothalamus	 regelt	 je	 hartslag,	 zorgt	 ervoor	 dat	 je	 je	 natje	 en	 droogje
verteert	en	zorgt	dat	je	bloed	op	temperatuur	blijft.

En	dan	ineens…
Maar	wat	 als	 er	 iets	 gebeurt	waar	 jij	 je	minder	 goed	bij	 op	 je	 gemak	 voelt?
Bijvoorbeeld	 de	 grote	 grijze	 blaffende	 hond	 die	 op	 je	 afkomt,	 zoals	 in	 een
eerder	voorbeeld.	Of	een	rode	auto	die	keihard	moet	remmen	terwijl	jij	op	het



zebrapad	 loopt	 en	 een	 ijsje	 eet.	 Je	 wilt	 vluchten,	 vechten,	 bevriezen.	 Je
lichaam	 moet	 daar	 dan	 wel	 op	 voorbereid	 zijn,	 zonder	 dat	 je	 hoeft	 na	 te
denken.	Kroko	mag	dan	onbewaakt	zijn	werk	doen.

Daarvoor	gebruikt	hij	boodschappenmeisjes	die	via	het	bloed	heen	en	weer
pendelen	tussen	hypothalamus,	hypofyse	en	bijnieren.

De	cheffin
Het	stresshormoon	cortisol	is	hierin	een	cheffin.	Dit	stofje	zorgt	ervoor	dat	je
lichaam	paraat	staat,	zodat	je	kunt	vluchten,	vechten	of	bevriezen.
Het	bloed	uit	 je	 huid	gaat	 naar	 je	 spieren,	 en	glucose,	 de	brandstof	 voor	 je
spieren,	komt	vrij.	Je	darmen	stoppen	even	met	werken.
Het	hormoon	adrenaline	zorgt	ervoor	dat	je	hart	sneller	slaat.	Je	bloed	wordt
sneller	 rondgepompt	 en	 je	 spiercellen	 krijgen	 meer	 zuurstof.	 Cortisol	 en
adrenaline	zijn	dus	belangrijke	stoffen	om	te	overleven.

Verder	slenteren
Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 als	 de	 hond	 weg	 is	 of	 de	 auto	 is	 doorgereden,	 je
ontspannen	verder	kunt	wandelen	en	je	ijsje	gemakkelijk	kunt	verteren.	Dat	je
hart	rustig	klopt.
Stel	 je	 voor	dat	 je	bij	 een	hondenkennel	wandelt,	 terwijl	net	de	hele	 roedel
grote	grijze	honden	uitgelaten	wordt.	Ai,	Ai.

Teveel	grote	grijze	honden
Het	bovenstaande	lijkt	een	vreemde	situatie.	Toch	gebeurt	het	regelmatig	dat
je	 lichaam	 niet	 kan	 herstellen	 van	 een	 stressvolle	 situatie.	 Er	 zijn	 teveel
stressvolle	 situaties	 achter	 elkaar.	 Of	 je	 blijft	 maar	 denken	 aan	 al	 die	 grijze
honden.	Wat	je	denkt	is	namelijk	net	zo	erg	voor	Kroko	als	de	werkelijkheid.	Je
lichaam	blijft	cortisol	aanmaken	en	komt	niet	tot	rust.
Je	 hebt	 last	 van	 je	 darmen,	want	 die	 kunnen	 je	 eten	niet	 goed	 verteren.	 Je
bloeddruk	blijft	hoog	en	je	spieren	pijnlijk	gespannen.	Je	lichaam	is	totaal	van
slag.	Je	klieren	reageren	niet	meer	op	de	hormonen.
Uiteindelijk	weet	je	één	ding.	Als	ik	nu	niet	stop,	gaat	het	niet	goed	met	me.



Maar	luister	je	ook	naar	jezelf?

Plaatje	en	emotie
Een	 plaatje	 roept	 onmiddellijk	 een	 emotie	 op.	 Deze	 is	 sneller	 dan	 de
gedachte.	Je	bent	eerst	bang	voor	de	grijze	hond	en	ziet	dan	pas	dat	het	een
groot	knuffelbeest	is.	Je	zegt	‘voor	deze	hond	hoef	ik	niet	bang	te	zijn’,	haalt
opgelucht	adem	en	ontspant.

Bij	een	eerste	indruk	voel	je	een	emotie.	Je	beredeneert	niet	eerst	of	het	wel
uitkomt.	Het	gevoel	is	er	en	zorgt	dat	je	vecht,	vlucht	of	bevriest.	Dat	was	in	de
tijd	van	de	wilde	dieren	noodzakelijk,	om	te	overleven.

Gevaar,	maar	niet	heus
De	emotie	ontstaat	direct	als	met	name	Kroko	gevaar	ruikt,	ziet	of	voelt.	Het
komt	regelmatig	voor	dat	Kroko	vals	alarm	slaat.	Het	gevoel	past	niet	bij	het
plaatje.	Het	is	er	op	het	verkeerde	moment,	op	de	verkeerde	plaats.
Je	gezicht	en	lichaam	laten	wel,	al	 is	het	heel	even,	de	emotie	zien.	Bij	angst
houd	 je	misschien	 je	adem	in.	 Je	ogen	knijpen	een	micromoment	samen	bij
irritatie.	 Bij	 verdriet	 zakken	 je	 mondhoeken	 omlaag.	 Het	 zijn	 lichamelijke
reflexen,	je	weet	niet	dat	ze	er	zijn,	maar	de	ander	ziet	het	wel,	en	weet	hoe	je
je	voelt.

Controle
Je	menselijk	brein	houdt	controle	over	je	gevoelens.	Daardoor	zie	je	niet	vaak
iemand	in	het	openbaar	keihard	huilen	of	hysterisch	lachen.

De	taal	van	het	hart
Je	brein	legt	voortdurend	verbinding	tussen	wat	het	ziet,	hoort,	ruikt	of	proeft,
en	je	emoties.

De	gedachte	alleen	al	laat	de	tranen	rollen
Ken	je	de	film	Titanic	nog?	Sommige	mensen	kennen	de	film	van	minuut	tot



minuut	 uit	 hun	 hoofd.	 Of	 beter	 gezegd:	 het	 denken	 aan	 de	 verschillende
scènes,	 roept	 een	 diep	 gevoel	 bij	 hen	 op.	 Ze	 zien	 Jack	 voor	 hun	 ogen
doodgaan.

Die	gedachte	alleen	al,	laat	bijna	de	tranen	rollen.	De	film	spreekt	de	taal	van
het	hart.

Een	bloempje	en	mijn	hart	loopt	over
Het	voorjaar	begint	met	lelietjes	van	dalen.	Die	witte	bloempjes	zijn	voor	mij
onlosmakelijk	 verbonden	 met	 mijn	 moeder.	 Ik	 krijg	 bij	 het	 zien	 ervan	 een
warm	gevoel.	Een	bloempje	en	mijn	hart	loopt	over.

Het	boze	of	verdrietige	hart
Ik	 krijg	een	appje.	 ‘Marlene,	wat	was	er	gisteren?’	Gisteren?	Hoezo	gisteren?
Oei,	ik	besef	dat	ik	een	koffie-	en	lunchafspraak	ben	vergeten.	Dit	stond	wel	in
de	 app,	 maar	 niet	 in	 mijn	 agenda.	 Ik	 voel	 het	 schaamrood	 op	 mijn	 kaken
komen.	 ‘Ben	 je	boos?’,	 vraag	 ik	degene	met	wie	 ik	de	 afspraak	had.	 ‘Nee,	 ik
ben	verdrietig.’	Oh?
Boosheid	en	verdriet,	deze	twee	gevoelens	gaan	vaak	samen.	De	ene	persoon
is	boos	omdat	hij	het	verdriet	niet	wil	voelen.	De	andere	 is	verdrietig	omdat
hij	niet	boos	mag	zijn	(wij	werden	thuis	nooit	openlijk	boos,	mijn	moeder	ging
altijd	 een	 stuk	 wandelen	 als	 ze	 boos	 was).	 De	 emoties	 worden	 verwisseld,
afhankelijk	van	wat	je	geleerd	hebt	of	gelooft.
Dit	 verstoppertje	 spelen	 van	 emoties	 werkt	 vaak	 verwarrend.	 Angst	 en
boosheid	zijn	nog	zo’n	koppel.	Je	voelt	het	een,	maar	hebt	eigenlijk	 last	van
het	andere.

Compassie	en	vergeving
Emoties	horen	bij	je.	Ze	zijn	heel	belangrijk	om	te	zorgen	dat	je	veilig	bent	en
ze	 zorgen	 ervoor	 dat	 je	 je	 kunt	 ontwikkelen	 tot	 een	 zelfstandige,	 gelukkige
vrouw.
Sommige	 emoties,	 zoals	 boosheid	 en	 verdriet,	 voel	 je	 liever	 niet.	 Dit	 kan
komen	doordat	 je	ooit	geleerd	hebt	dat	andere	mensen,	 zoals	 je	moeder	of



•
•

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

vriendin,	 je	 niet	 meer	 zo	 aardig	 vinden	 als	 je	 ze	 laat	 zien.	 Niet	 aardig
gevonden	worden,	betekent	voor	Kroko	onveiligheid.
Vervelende	emoties	zijn	er	toch.	Je	mag	ze	heel	bewust	voelen.	Door	jezelf	te
vergeven	dat	je	ze	verstopt	hebt,	ontstaat	er	ruimte.

In	de	oefening	Durf	jij?,	hieronder,	kun	je	dit	leren.	Je	vindt	deze	oefening	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus

Oefening
Durf	jij?

Wat	heb	je	nodig?
Een	spiegel
Een	kwartiertje	tijd

Ga	voor	de	spiegel	staan.
Denk	aan	een	persoon	waar	 je	vervelende	herinneringen	aan	hebt.
Je	voelt	je	klein	als	deze	persoon	er	is.
Kijk	jezelf	aan.
Zeg	‘Ik	ben	boos.’
Wat	zie	je?	Hoe	staan	je	ogen?	Je	kaken?
Haal	diep	adem.
Leg	je	handen	op	je	hart.
Zeg	‘Ik	vergeef	hem/	haar.’
Haal	weer	diep	adem.
Voel	wat	er	in	je	lichaam	gebeurt.

Passie
Oké,	de	krokodil	laat	je	in	de	stress	schieten,	of	je	dat	nu	wilt	of	niet.
De	ruiter	zegt	dat	het	allemaal	wel	meevalt.	Wat	doet	het	paard	dan?

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


Het	paard	droomt	van	betere	 tijden,	 vroeger	of	 later.	 Van	vroeger,	 toen	het
nog	 alle	 ruimte	 kreeg	 om	 over	 slootjes	 te	 springen	 of	 in	 de	 wei	 kon
ronddraven.	Van	later,	als	het	over	nog	bredere	sloten	kan	springen.	Tja,	nu	is
het	 aan	 de	 ruiter,	 of	 Bles	 de	 sprong	 oefent.	 Bles	 heeft	 altijd	 wel	 zin	 in	 een
oefening.	Daarvoor	trapt	hij	zelfs	naar	de	krokodil.

Bles	in	je	brein	zorgt	voor	passie.	Als	je	de	teugels	laat	vieren,	leidt	hij	je	naar
de	juiste	wei,	de	juiste	slootjes,	de	goede	kudde	om	vrolijk	en	blij	mee	te	zijn.
Als	 jij	 ervoor	 kiest	 om	vrolijk	 en	opgewekt	 te	 zijn,	 gelooft	 dat	 je	 dat	 kan	 en
mag,	dan	doe	je	als	vanzelf	wat	je	leuk	vindt.

Je	lichaam	spreekt	altijd	de	waarheid

Je	onderbewuste	spreekt	met	de	buitenwereld	via	je	lichaam.

Kroko	kijkt	door	 jouw	ogen.	Als	hij	een	beeld	ziet	dat	maar	enigszins	 lijkt	op
een	bedreigend	plaatje	dat	hij	kent,	stuurt	hij	een	boodschap.
De	boodschap	is	een	emotie,	waardoor	jij	in	de	alarmfase	komt.
Het	andere	is	natuurlijk	ook	mogelijk.	Bles	stuurt	je	het	gevoel	plezier	of	liefde.
Vertaal	dit	voor	Kroko	naar	veiligheid,	en	je	ontspant.	Bles	begint	blij	te	draven
en	jij	denkt	aan	leuke	dingen.

Een	plaatje	maakt	nog	geen	film
Kroko	 kijkt	 alleen	 naar	 plaatjes.	 Een	 plaatje	maakt	 echter	 nog	 geen	 film.	 In
jouw	film	zijn	die	alarmsignalen	soms	lastig.
Stel,	 je	bent	op	verjaardagsvisite.	Je	voelt	 je	prima	op	je	gemak.	Er	komt	een
gezellig	iemand	met	een	harde	stem	binnen.
Kroko	denkt	dat	er	een	grote	grijze	hond	binnenkomt	en	stuurt	je	het	signaal
angst.	Daardoor	zit	 jij	meteen	op	het	puntje	van	 je	stoel,	of	 je	stapt	meteen
op.	 Naderhand	 hoor	 je	 dat	 je	 te	 vroeg	 bent	 weggegaan	 bij	 een	 geweldig
feestje.
Nu	kun	je	voortaan	elk	feestje	overslaan,	of	je	gaat	met	Kroko	praten.



Je	weet	al	dat	hij	via	je	lichaam	met	je	praat.	Voelt	hij	zich	op	zijn	gemak,	dan
ontspannen	je	spieren.	Zo	niet,	dan	spannen	ze	zich	aan.

De	taal	van	je	lichaam
De	kinesiologie	maakt	gebruik	van	spanning	en	ontspanning	van	 je	spieren.
Je	stelt	een	gesloten	vraag	aan	je	onderbewuste.	Voelt	het	zich	bedreigd,	dan
spant	de	spier	aan,	anders	ontspant	hij.
Op	 deze	 manier	 kun	 je	 hele	 gesprekken	 voeren	 en	 je	 onderbewuste
geruststellen.

Neuro	Emotionele	Integratie

Een	vorm	van	kinesiologie	wordt	toegepast	bij,	Neuro	Emotionele	Integratie.

Neuro	Emotionele	Integratie	(NEI)	of	het	hiervan	afgeleide	Emotioneel	Evenwicht	(EE)	is	een

eenvoudige	methode	waarmee	je	inzicht	krijgt	in	de	emoties	die	je	hinderen	om	te	bereiken	wat	je

wilt.	Je	onderbewuste	snapt	je	intentie	en	leidt	je	snel	naar	de	essentie	van	wat	jij	nodig	hebt.

Met	behulp	van	een	spiertest	wordt	je	onderbewuste	vriendelijk	verzocht	om	de	juiste	informatie	te

geven	en	los	te	laten.

Waar	krijg	jij	energie	van?

Moeten	of	mogen?
‘Moeten’	is	hét	woordje	van	deze	tijd,	samen	met	de	uitspraak	‘druk	hè’.	Dit	is
bijna	het	vaste	antwoord	op	de	vraag	‘hoe	is	het?’
Het	lijkt	wel	of	je	er	niet	meer	bij	hoort	als	je	het	niet	druk	hebt.
In	moeten	zit	dwang.	 Iets	wat	moet	staat	met	een	uitroepteken	op	 je	to	do-
lijst.	Heb	je	je	wel	eens	afgevraagd	van	wie	je	moet?
Moet	je	A	omdat	anders	B	niet	haalbaar	is?	Ga	je	er	dan	klakkeloos	vanuit	dat
je	op	weg	bent	naar	C?	Per	wanneer?

We	leven	in	een	vrij	land,	je	mag	kiezen



Vervang	‘moeten’	eens	door	‘kiezen’.
In	plaats	 van	dat	 je	 to	do-lijstje	 af	moet	hebben,	 kun	 je	 ook	 zeggen	 ‘ik	 kies
ervoor	om…’
Het	 lijstje	 blijft	mogelijk	 even	 lang,	maar	met	 kiezen	 heb	 je	 de	 regie	 zelf	 in
handen.	Zelf	kiezen	levert	je	energie	op.
Moeten,	dwang,	daarin	zit	een	zekere	controle	van	buitenaf.
Alsof	 er	 iemand	over	 je	 schouder	meekijkt	die	 zegt	 ‘goed	of	niet	goed’.	Die
iemand	ben	je	zelf.

In	kiezen	zit	geen	oordeel.	Dat	maakt	meeleven	met	jezelf	gemakke-lijker.
Een	gedachte	als:	‘Ik	heb	dat	gekozen.	Jammer	dan.	Het	is	niet	gelukt.	Morgen
is	er	weer	een	dag.’	Je	kunt	ervoor	kiezen	om	een	bepaald	karweitje	te	doen,
óf	je	vindt	dat	je	dit	moet.

Mijn	idool

Iedereen	heeft	wel	een	idool.

De	mijne	is	Anna	Terruwe.

Anna	was	een	Brabantse	psychiater.

Ze	is	geboren	in	1911,	katholiek,	traditioneel,	zeer	ouderwets.

In	‘haar	tijd’	was	ze	bijzonder	controversieel	en	toch	gedateerd.

Anna	is	de	grondlegger	van	de	bevestigingsleer.

Deze	leer	is	eenvoudig	en	zo	van	deze	tijd.

Samengevat…

Je	mag	zijn	wie	je	bent

om	te	worden	wie	je	bent

maar	nog	niet	kunt	zijn.

En	je	mag	het	worden



op	jouw	manier

en	in	jouw	tijd.

(Anna	Terruwe)

Als	je	zo	naar	de	ander	kijkt,	zijn	je	ogen	zacht	en	is	je	stemming	mild.

Kijk	je	zo	naar	jezelf,	dan	is	er	compassie.

Vaak	kan	ik	dit,	soms	niet.

Ik	wil	dan	teveel	of	ik	ben	dan	boos.

Toch	kom	ik	altijd	terug	bij	Anna.

Bij	niet-oordelen.

Bij	de	beste	versie	van	jeZELF	ben	je	NU.

Jij	bent	NU	een	optelsom	van	je	ervaringen.

Niet	meer,	niet	minder.

Dat	zal	altijd	zo	blijven.

Natuurlijk…	je	hebt	idealen,	uitdagingen.

Dat	houdt	het	leven	leuk.

Idealen	geven	richting	aan	je	leven.

Uitdaging	gehaald…	Yes	leuk,	schouderklopje!

Gaat	het	niet	zoals	je	wilt?

Kijk	dan	even	terug.

Wat	ging	goed?

Wat	kan	anders

Is	de	richting	wel	juist?

Je	mag	voelen.	Ben	je	trots,	voel	je	blijdschap	of	ben	je	grumpy?

Het	gevoel	is	er	en	het	mag	er	zijn.



‘To	be,	or	not	to	be,	that’s	the	question.’

Shakespeare

En-en	of	of-of
Stress	of	druk	is	een	mechanisme	dat	je	in	staat	stelt	te	overleven.	Ooit	was	de
stressrespons	nodig	om	te	voorkomen	dat	je	opgegeten	werd.	Tegenwoordig
kun	je	het	gevoel	hebben	opgegeten	te	worden	door	alle	verwachtingen	van
anderen	en	van	jezelf,	waar	je	aan	moet	voldoen.	Je	moet	strijken,	poetsen	en
gezond	koken,	op	verjaardagsvisite	én	met	de	kinderen	spelen.	Dit	heeft	alles
te	maken	met	‘het	willen	voldoen	aan’,	het	‘erbij	willen	horen’.
Wat	zegt	je	moeder	als	je	kinderen	in	ongestreken	kleren	lopen?
Wat	zegt	de	buurvrouw	als	je	niet	komt?

Vervang	 en-en	 eens	 door	 of-of.	 Je	 gaat	 vandaag	 of	 strijken,	 of	 op
verjaardagsvisite.	 (Je	kind	heeft	een	T-shirtje	aan	dat	niet	gestreken	hoeft	 te
worden.	Aan	de	gastvrouw	vertel	 je	dat	 je	 een	andere	 keer	 komt	bijkletsen,
veel	gezelliger.	Of	je	zegt	gewoon	dat	je	iets	anders	gekozen	hebt.)
Bij	of-of	hoef	je	geen	lijstje	af	te	strepen.	Misschien	heb	je	wel	een	lijstje	met
mogelijkheden	en	niet	met	verplichtingen.
Nu	hoor	ik	je	zeggen:	‘ja,	maar	mijn	baas	vindt	dan…’

Werk	mag	leuk	zijn
Erika	is	docent.	Ze	heeft	al	haar	werkzaamheden	op	een	rijtje	gezet.	Ze	heeft	al
enige	tijd	het	gevoel	dat	zij	‘achter	zichzelf	aanloopt’.	Ze	piekert	en	komt	niet
tot	rust.
Haar	passie	 is	muziek	maken	en	dirigeren.	Ze	heeft	veel	plezier	 in	het	 leiden
van	een	bekend	regionaal	koor.	Ze	merkt	dat	ze	hierbij	afgeleid	wordt.	Steeds
gaat	haar	aandacht	naar	‘werk	dat	nog	niet	af	is’.
Erika	maakt	een	afspraak	met	haar	baas,	Conny.	Ze	geeft	aan	dat	ze	teveel	op
haar	bordje	heeft	 liggen,	waardoor	ze	het	werk	niet	meer	 leuk	vindt.	Samen
kijken	ze	naar	haar	takenlijst.
Conny	 streept	 ‘begeleiding	 van	 het	 leerlingenkoor’	 en	 ‘organiseren	 van	 de



bonte	avond’	van	het	lijstje.	Die	horen	er	volgens	haar	niet	op,	omdat	Erika	dit
heel	leuk	vindt	om	te	doen.	Ze	neemt	wel	aan	dat	Erika	hiermee	doorgaat.	Op
de	 een	 of	 andere	 manier	 denkt	 Conny	 dat	 je	 geen	 plezier	 in	 je	 werk	 mag
hebben.
Het	 antwoord	 is	 eenvoudig:	 ‘werk	 mag	 leuk	 zijn,	 dat	 houdt	 mensen
gemotiveerd’.	 Door	 de	 passie	 van	 Erika	 voor	 muziek	 komen	 de	 leerlingen
graag	naar	het	koor	en	is	de	bonte	avond	een	succes.
Erika	schrapt	alles	wat	Conny	doorstreepte	op	het	lijstje,	uit	haar	agenda.	‘Als
ik	toch	moet	kiezen,	kies	ik	voor	mijn	eigen	koor.’
Conny	 heeft	 geluisterd.	 Het	 lijstje	 is	 korter	 en	 Erika	 blijft	 het	 leerlingenkoor
dirigeren.

Marits	 baas	 luistert	 niet.	Marit	 vindt	 dat	 ze	 daarom	overal	maar	 ja	 op	moet
zeggen.	Ze	kiest	niet.	Uiteindelijk	wordt	ze	ziek.
Haar	 lichaam	 zegt:	 ‘Je	 moet	 nu	 stoppen,	 anders	 wordt	 je	 opgevreten	 door
vermoeidheid.	Je	hebt	geen	afweer	meer	en	wordt	nóg	zieker.’

Zelf	de	regie	geeft	energie
Je	kunt	kiezen,	of	 je	 je	onder	druk	 laat	zetten.	Je	kunt	ervoor	kiezen	om	een
hele	stapel	op	je	bordje	weg	te	werken.	Soms	is	dit	nodig.	Je	veroordeelt	jezelf
niet	als	het	niet	lukt.	Je	‘niet	af’	wordt	dan	‘ik	heb	mijn	best	gedaan’.
‘Zie	je	wel,	ik	kan	het	niet’	wordt	‘kijken	hoe	het	anders	kan’.
Zolang	 je	drukke,	 stressvolle	 tijd	 in	 je	 agenda	afwisselt	met	ontspanning	en
reflectie,	blijft	er	balans	en	kan	je	lichaam	herstellen.

‘Iedereen	is	een	genie.

Maar	als	een	vis	wordt	beoordeeld	op	zijn	vaardigheid	om	in	bomen	te	klimmen,	zal	hij	zichzelf	zijn	hele

leven	als	een	mislukkeling	beschouwen.’

Albert	Einstein

Vroeger	en	nu
Wat	deed	 je	 als	 kind	graag?	Was	 je	 een	poppenkind?	Of	 las	 je	 veel?	Heb	 je



aanleg	om	te	zorgen,	te	ontwikkelen,	te	onderzoeken	of	te	organiseren?
Een	 onderzoeker	 voelt	 zich	 in	 de	 zorg	 niet	 thuis.	 Een	 zorgtype	 heeft	 graag
kant-en-klare	schema’s	die	de	ontwikkelaar	heeft	gemaakt.
Word	je	iets	gevraagd	waar	je	geen	aanleg	voor	hebt,	dan	kost	dat	moeite	en
energie.
Het	kan	ook	zijn	dat	je	zelf	vindt	dat	iets	moeilijk	is,	dat	je	er	geen	aanleg	voor
hebt.

Mijn	moeder	en	twee	van	mijn	zussen	zijn	heel	handig	met	naald	en	draad.	Ik
was	midden	twintig	en	vond	het	tijd	om	dit	ook	te	leren.	Ik	ben	tenslotte	ook
een	dochter	van	die	handige	moeder.	 Ik	haalde	een	stofje	op	de	markt,	een
rok	met	twee	plooien	in	het	voorpand,	dat	moest	het	worden.
Ik	zocht	eerst	uit	hoe	de	naaimachine	werkte.	Daarmee	zou	het	niet	misgaan.
Oké,	ik	moest	een	patroon	knippen,	een	achterpand	naaien.	Het	duurde,	even
maar	het	lukte.	Toen	kwamen	de	plooien.	Moesten	die	nu	naar	binnen	of	naar
buiten	gevouwen	worden?	Anderhalf	uur	later	kwam	mijn	vriend	thuis.	Hij	zag
mijn	grote,	vragende	ogen.	‘Ik	snap	niet	hoe	je	die	plooien	moet	vouwen’,	zei
ik.	Hij	pakte	de	stof.	Ik	zag	een	paar	flitsende	handen,	hoorde	de	naaimachine
ratelen	en	hup,	vijf	minuten	later	zaten	er	twee	plooien	in	het	pand.
Dit	 was	 de	 laatste	 keer	 dat	 ik	 de	 naaimachine	 heb	 gebruikt.	 Hier	 was	 ik
duidelijk	niet	goed	in	en	zal	dat	ook	nooit	worden.	Ik	heb	er	ook	geen	plezier
in.
Koken	 doe	 ik	 graag.	 Nieuwe	 dingen	 uitproberen,	 eigen	 variaties	 bedenken,
onderzoeken	 en	 uitproberen.	 Met	 name	 uitproberen	 en	 ergens	 een	 eigen
draai	aan	geven,	dat	kan	ik	goed.

Ik	heb	geen	aanleg	om	kleding	te	naaien.	 Ik	zeg	tegen	mezelf	dat	ik	het	saai
vindt,	en	dat	ik	niet	handig	ben.
Deze	 overtuiging	 vormt	 toch	 een	 stemmetje	 in	mijn	 hoofd	 dat	 zegt:	 ‘Zie	 je
wel,	ik	kan	het	niet.’
Mijn	dochter	hoeft	mij	niet	 te	vragen	om	een	 rok	korter	 te	maken.	Ze	heeft
met	 veel	 plezier	 haar	 galajurk	 zelf	 gemaakt,	 met	 hulp	 van	 Jacqueline,	 mijn



•
•
•

»

steun	 en	 toeverlaat	met	 naald	 en	 draad.	Mijn	 zoon	 vraagt	mij	wel	 naar	 het
recept	 van	de	 knoflooksaus.	Mama’s	 s	 knoflooksaus	 is	gewoon	de	 lekkerste,
vindt	hij.

Balans	tussen	nemers	en	gevers
Energievreters,	dat	zijn	overtuigingen	dat	je	iets	moet.	Iets	waar	je	geen	zin	in
hebt,	 veelal	ook	geen	aanleg	voor	hebt.	Het	 zijn	bezigheden	die	niet	 leiden
tot	je	doel	op	de	lange	termijn.

Energiegevers	bieden	ruimte	om	te	kiezen.	Je	hebt	er	zin	in	en	aanleg	voor.	Ze
dragen	bij	tot	je	doel	op	termijn.

Leven	 is	 een	balans	 tussen	geven	en	nemen.	Bij	 overleven	 is	dat	 evenwicht
weg.	De	ander	is	belangrijker	dan	jij,	je	geeft	teveel.

In	je	aanleg	kom	je	je	kwaliteiten	tegen.
Ik	analyseer	graag.	Bij	koken	betekent	dat	bekijken	wat	er	al	in	het	gerecht	zit,
wat	kan	erbij?	Proeven	en	het	lekkerder	maken.
Dat	doe	ik	ook	bij	schrijven.	Snapt	mijn	publiek	wat	ik	wil	zeggen?	Ik	bedenk
wat	weg	kan	en	erbij	moet.

Oefening
Wat	zijn	de	energiegevers?

Wat	heb	je	nodig?
Papier
Een	potlood
Een	heldere	geest

Maak	een	tabel	met	3	kolommen.
Boven	kolom	1	zet	je:	Als	ik	dit	(een	activiteit)	doe,	krijg	ik	energie.
Boven	kolom	2	schrijf	je:	deze	kwaliteit	laat	ik	hier	zien.



»

Ben	je	bijvoorbeeld	creatief,	luister	je	goed,	kun	je	goed	dansen	of	je
goed	concentreren?
Boven	kolom	3	schrijf	je:	dit	voel	ik	als	ik	dit	doe.
Voel	je	je	vrolijk,	voel	je	stilte	of	vrede?

Je	 kunt	 de	 tabel	 ook	 downloaden	 van
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus

Vul	de	tabel	 in.	Op	deze	manier	kijk	 je	bewust	naar	jezelf	en	leer	 je
jezelf	beter	kennen.

Micro/meso/macro
In	ieder	mens	schuilt	het	verlangen	om	‘ertoe	te	doen’.	Je	wilt	iets	toevoegen,
deze	wereld	een	 stukje	mooier	maken.	Dit	 verlangen	geeft	 zin	aan	 je	 leven.
Het	vormt	je	bezieling.	Voor	deze	zingeving	heb	je	je	talenten	meegekregen.

Om	de	zin	ergens	van	in	te	zien,	kun	je	kijken	naar	drie	lagen.

Microniveau:	Wat	is	de	winst	voor	jou?
Jij	hebt	zelfvertrouwen	en	bereikt	wat	 je	wilt	als	 je	dit	boek	hebt	gelezen	en
de	oefeningen	hebt	uitgevoerd.

Mesoniveau:	Wat	is	de	winst	voor	je	directe	omgeving?
Je	dochter	doet	wat	jij	doet.	Je	bent	haar	voorbeeld.

Macroniveau:	Wat	is	de	winst	voor	de	maatschappij?
Vrouwen	 hebben	 zelfvertrouwen	 en	 kiezen	 vanuit	 bezieling.	 Daar	wordt	 de
samenleving	gelukkiger	van.

Je	bent	je	meestal	niet	bewust	van	je	verlangen	om	zinvol	bezig	te	zijn.	Toch
is	dat	de	drijfveer	 tot	 je	 eigen	ontwikkeling.	 Zorg	 je	 voor	 jezelf,	 dan	 zorg	 je
voor	de	ander.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


Hoofdstuk	3

Richting	bepalen

‘Je	bent	niet	je	gedachten.	Je	bent	de	toeschouwer	ervan.’

Eckhart	Tolle



Jij	hebt	de	regie
Je	bewustzijn	reageert	op	de	signalen	die	je	ogen,	je	oren,	je	neus,	je	huid	en
smaak	doorgeven.	Kroko	geeft	een	seintje	voor	bang	of	veilig,	Bles	zegt	leuk
of	niet	leuk	en	je	verstand	denkt:	‘Hoe	pak	ik	dit	aan?’
Andersom	werkt	het	ook.	 Jij	weet	waar	 je	gelukkig	van	wordt,	dit	 roept	een
fijn	gevoel	op,	Bles	huppelt,	Kroko	voelt	zich	veilig	en	dut	in.	Hoe	bewuster	jij
je	gelukkig	voelt,	hoe	rustiger	Kroko	doorslaapt,	hoe	blijer	Bles	is.	Jij	hebt	de
regie.

Sparkling	eyes
Als	jij	iets	doet	dat	bij	jou	past,	waar	jij	de	tijd	bij	vergeet,	waar	jij	steeds	mee
bezig	 wilt	 zijn,	 is	 dat	 van	 je	 lichaam	 af	 te	 lezen.	 Je	 ogen	 sprankelen,	 je
schouders	zijn	recht	en	er	is	een	glimlach	om	je	mond,	terwijl	je	doelgericht	je
voeten	neerzet.
Als	 je	eenmaal	weet	wat	 je	doel	 is,	voel	 je	verbinding	met	 jezelf	en	een	flow
van	binnenuit.
Je	(h)erkent	het,	voelt:	‘Ja,	dit	is	mijn	richting,	mijn	doel.’
Tja,	 voordat	 het	 zover	 is	 dat	 je	 handelt	 vanuit	 je	 diepste	 ik,	 heb	 je	 enkele
schillen	af	te	pellen.	Professor	Fred	Korthagen	legt	in	zijn	‘ui-model’	een	aantal
lagen	 om	 je	 kern,	 je	 diepste	 ik.	 Deze	 lagen	 zorgen	 dat	 je	 blijft	 denken,
piekeren	en	naar	Kroko	blijft	luisteren.
Daarover	lees	je	later	meer.

De	routemap	van	je	gedachten
Gedachten	komen	en	gaan.	Je	hebt	er	vaak	geen	vat	op.	Dat	verandert	op	het
moment	dat	je	een	routemap	van	je	gedachten	maakt.	Als	je	de	route	van	je
gedachten	kent,	kun	je	ze	in	jouw	gewenste	richting	sturen.
Van	kinds	af	aan	weet	 je	wat	 je	graag	deed	en	doet,	wat	 je	goed	kunt.	Deze
eigenschappen	of	kwaliteiten	zijn	je	gereedschappen	op	je	weg.
Leer	jezelf	kennen	en	zet	je	route	uit,	dan	heb	je	je	richting	bepaald.	Daar	gaat
dit	hoofdstuk	over.



Aandachtig	zijn
‘Ik	zeg	tegen	mezelf…’
Een	inwendig	stemmetje	praat	tegen	je.	Heb	jij	je	wel	eens	afgevraagd	wie	ik
is	en	wie	mezelf?	Ben	je	nu	één,	of	twee?
Degene	die	wat	zegt,	is	ongetwijfeld	je	verstand.
Soms	gaat	iets	je	verstand	te	boven.
Bijvoorbeeld	als	je	naar	een	prachtige	zonsondergang	kijkt.	Dan	is	je	verstand
met	stomheid	geslagen,	het	is	stil.
Gedachten	 volgen	 elkaar	 op.	 Het	 zijn	 afzonderlijke	 flarden.	 Tussen	 twee
gedachten	in	is	er	stilte.

Stilte	in	je	hoofd
Als	 je	gedachten	stil	zijn,	ben	 je	 in	het	NU.	Je	verstand	 is	stil	en	voert	 je	niet
mee	 naar	 vroeger	 of	 later.	 Tijdens	 de	 piekervaringen	 van	 stilte	 heb	 je	 geen
zorgen.	Al	is	het	maar	voor	even.	Je	bent	thuisgekomen	bij	je	ware	zelf.
Zijn	 in	 het	 nu	 betekent	 stil	 zijn,	 verbonden	 zijn	met	 je	 ware	 ik.	 In	 de	 stilte
komen	antwoorden	op	vragen	als	vanzelf.
Deze	stilte,	deze	vrede	is	er	altijd.	Het	is	de	onderstroom	onder	je	gedachten.
Als	je	brein	te	veel	kabaal	maakt,	voel	je	het	misschien	even	niet.	Het	mooie	is
dat	als	je	je	aandacht	verschuift	van	denken	naar	voelen,	je	in	het	nu	bent.	Je
bent	dan	in	verbinding	met	de	stilte	in	jezelf.	Het	hangt	ervan	af	wat	je	voelt,
of	je	je	verstand	weer	aanzet.
Voel	je	twijfel	of	angst,	dan	flitst	het	weer	door	je	gedachten:	‘Deed	ik	het	wel
goed?	Wat	zal	hij	wel	niet	denken?	Als	ze	maar	niet	boos	is.’

Angst	voelen
Je	wilt	je	niet	onplezierig	voelen.
Kroko	 doet	 er	 alles	 aan	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 je	 ‘eng’	 uit	 de	 weg	 gaat.
Vanuit	 je	ware	zelf	kun	 je	ervoor	kiezen	om	angst	 te	voelen.	Te	 leven.	Angst
wordt	minder	en	verdwijnt.	Niet	in	een	keer,	niet	in	twee	keer,	misschien	wel
in	drie	keer.	Het	is	de	intentie	die	telt.	Het	universum	regelt	dan	het	‘hoe’.



Onderstaande	meditatie	maakt	het	een	stuk	gemakkelijker	om	je	angst	los	te
laten.	Je	vindt	de	meditatie	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus

Meditatie	angst	loslaten

Sluit	je	ogen.

Adem	3	keer	diep	door.

Ga	met	je	aandacht	naar	een	moment	waarop	je	gelukkig	was.

Zie	wat	je	toen	zag.

Ruik	wat	je	toen	rook.

Hoor	wat	je	toen	hoorde.

Voel	wat	je	toen	voelde.

Laat	dit	gevoel	binnenkomen.

Maak	het	sterker,	totdat	het	niet	sterker	kan	worden.

Knijp	nu	in	je	rechterhand.

Adem	even	diep	door	en	open	je	ogen	op	een	moment	dat	je	daar	aan	toe	bent.

Elke	keer	dat	je	naar	dit	gevoel	toe	wilt	gaan,	knijp	je	in	je	rechterhand.

Doe	je	dit	regelmatig,	dan	reageert	je	brein	op	dit	signaal.

Knijp	je	rechterhand	dicht,	als	je	angst	of	twijfel	voelt.

Anekdote
Ken	je	dat?	Je	bent	je	sleutels	kwijt.	Je	weet	zeker	dat	je	ze	op	de	kast	gelegd
hebt.	Daar	liggen	ze	niet	meer.	Je	zoekt	en	zoekt,	vraagt	of	iemand	ze	gezien
heeft.	Nee	dus.	Tijd	om	de	Heilige	Antonius	aan	te	roepen.
‘Heilige	Antonius,	beste	vrind,	zorg	dat	ik	mijn	sleutels	vind’.
Daarna	zoek	je	niet	meer	en	je	gaat	verder	met	waar	je	mee	bezig	bent.	Je	laat
de	gedachte	aan	je	sleutels	los.	Voilà,	je	loopt	als	vanzelf	naar	de	juiste	plek	en

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


daar	liggen	ze.

Welk	plaatje	kies	je?
Als	 mijn	 zoon	 een	 ketting	 van	 dikke	 kralen	 ziet,	 zegt	 hij:	 ‘Die	 moest	 je
meenemen	in	groep	drie,	als	je	naar	de	wc	wilde.’
Een	keer	‘moest	hij	nodig’,	maar	de	kralenketting	hing	er	niet.	Hij	vroeg	of	hij
zonder	 ketting	 mocht.	 Nee,	 dat	 mocht	 niet.	 De	 tranen	 biggelden	 over	 zijn
wangen	toen	ik	hem	van	school	haalde.	Hij	was	te	laat	bij	de	wc	geweest.
Als	hij	dit	verhaal	nu	vertelt,	hoor	ik	nog	steeds	de	felheid	in	zijn	stem	en	zie	ik
verdriet	in	zijn	ogen.	Meer	dan	eens	zegt	hij	de	beslissing	van	Juf	Ineke	wel	te
snappen…	Intussen	is	hij	zelf	vader.

Plaatjes	van	vroeger	voel	je	vandaag
Eerst	is	er	het	plaatje,	dan	de	emotie,	en	dan	is	het	raak:	je	laat	je	leiden	door
de	emotie	angst	of	onzekerheid	en	doet	iets	waar	je	achteraf	van	baalt.
Plaatjes	worden	vrijwel	 altijd	door	 je	onbewuste	brein,	 Kroko	de	 krokodil	 of
Bles	het	paard	opgepikt.	Gedachten	zijn	zowel	onbewust	als	bewust.
Je	gedrag	hoort	bij	het	verlangen	van	Kroko	om	zich	veilig	te	voelen.
Gedrag	 is	ook	het	eerste	wat	 je	denkt	te	kunnen	veranderen.	Dat	 lukt	alleen
niet	zomaar.

Prehistorisch	brein

Toen	 we	 nog	 verzamelaars-jagers	 waren,	 is	 het	 brein	 getraind	 om	 veilige
paadjes	te	volgen.
We	zijn	intussen	duizenden	jaren	verder	en	onze	omgeving	is	veranderd.	Het
brein	 denkt	 nog	 steeds	 zoals	 in	 de	 steentijd.	 Al	 leef	 je	 niet	meer	 tussen	 de
leeuwen,	als	er	iemand	in	je	omgeving	brult,	steek	je	je	antennes	op.	Wat	doe
je?	Vlucht,	vecht,	of	bevries	je?
In	een	maatschappij	vol	geluiden	blijf	je	alert.	Er	zijn	voortdurend	‘leeuwen’	in
de	omgeving.



Vroeger	 koos	 je	 meteen	 voor	 een	 veilige	 kant,	 waar	 de	 leeuw	 niet	 zat.	 Je
ademde	 diep	 door,	 schudde	 je	 armen	 en	 benen	 los,	 na	 dat	 harde	 rennen,
knokken	of	schrap	zetten.	Je	liep	opgelucht	verder.	Je	was	de	leeuw	te	snel	of
te	slim	af,	gelukkig.
Tegenwoordig	 lijkt	 het	 alsof	 er	 op	 elk	 pad	 een	 brullende	 leeuw	 staat.	 Je
spieren	staan	op	elk	moment	gespannen,	je	darmen	verteren	je	eten	niet	en	je
kunt	je	niet	concentreren.	Dit	noemen	we	stress.

Ontspanning	na	inspanning
Je	 kunt	 niet	 elk	 moment	 onder	 spanning	 staan.	 Daar	 kan	 je	 lichaam	 niet
tegen.	Je	hebt	ontspanning	nodig,	zodat	je	lijf	kan	herstellen.	Relaxen	kan	op
verschillende	manieren.	Je	kiest	wat	bij	je	past.
Door	meditatie	maak	je	je	hoofd	leeg	en	stil.	Dat	vraagt	wat	oefening	van	je.
Meditatief	wandelen	 is	eenvoudiger.	Hierbij	wikkel	 je	heel	bewust	 je	voeten
af.	Je	voelt	dan	het	contact	van	je	hiel,	de	buitenzijde	van	je	voet,	de	bal	van	je
voet	 en	 je	 tenen	 met	 de	 grond.	 Je	 kunt	 dit	 gewoon	 vijf	 minuutjes	 doen.
Bijvoorbeeld	op	 je	werk,	 nadat	het	 even	 stressen	was.	 Je	 aardt,	waardoor	 je
ontspant.
Lekker	 niksen	 is	 heel	 relaxt,	 dan	 vliegen	 je	 gedachten	 alle	 kanten	 op,	 het
maakt	niet	uit	waar	naartoe.	Je	een	middagje	vervelen	nadat	je	het	druk	hebt
gehad,	doet	wonderen.
Rust	in	je	hoofd,	wandelen,	niksen,	verveling…	je	voelt	je	in	het	NU.	Je	hoofd
wordt	 leeg.	 Je	 volgt	 je	 gedachten	 niet	 meer.	 Geeft	 ze	 geen	 kans	 om
bedreigende	plaatjes	te	projecteren.
Allerlei	creatieve	ideeën	ontstaan	als	uit	het	niets	in	je	hoofd.
Veilig,	denkt	Kroko,	en	hij	slaapt	verder.

Veilig	maar	saai
Oké,	je	weet	nu	hoe	je	je	lichaam	het	sein	‘veilig’	kunt	geven.
Je	 neemt	 bekende	 paadjes	 en	 blijft	 je	 leven	 lang	 hetzelfde	 doen.	 Je	 neemt
regelmatig	tijd	om	te	ontspannen.	Dat	werkt	als	je	omgeving	nooit	verandert.
Misschien	ben	je	daar	tevreden	mee.



•
•
•
•

Je	oma	en	 je	moeder	zijn	geboren	en	getogen	 in	hetzelfde	dorp	als	waar	 jij
het	 levenslicht	 gezien	 hebt.	 Het	 dorp	 is	 bekend.	 Je	 werkt	 van	 9	 tot	 5,	 de
plaatselijke	 sportclub	 zorgt	 voor	 ontspanning.	De	 vakantie	 gaat	 steeds	 naar
hetzelfde	adres	of	steeds	met	dezelfde	reisorganisatie.	Daarmee	verandert	er
niets	in	je	leven.	Alles	is	voorspelbaar.

Het	dorp	verandert,	er	is	internet
Je	wereld	wordt	groter,	 je	 surft	op	 internet.	 Je	baas	googelt	en	wil	dat	 je	 je
werk	 anders	 gaat	 doen.	 Als	 je	 ontslagen	 wordt,	 moet	 je	 op	 zoek	 naar	 iets
anders.	Het	is	niet	meer	voorspelbaar,	onveilig.	Je	lichaam	reageert	met	stress.
Wat	doe	je?	Laat	je	Kroko	de	leiding	nemen,	of	pak	je	de	teugels	van	Bles?
Je	ziet	op	internet	een	sport	die	je	leuker	lijkt.	Je	wilt	verre	reizen	maken	met
een	 andere	 firma.	 Je	wilt	 een	 flexibele	 baan	 of	 iets	 doen	wat	 je	 leuk	 vindt,
buiten	je	dorp.
Het	verlangen	om	te	reizen,	een	flexibele	baan	te	nemen,	autoraces	te	volgen
in	plaats	van	naar	 zaalvoetbal	 kijken,	ontstaat	van	binnen.	 Je	kunt	net	doen
alsof	je	niet	luistert,	er	lopen	zinnen	door	je	hoofd,	als:

‘Wat	zullen	de	anderen	wel	niet	zeggen?’
‘Ik	verdien	toch	genoeg!’
‘Zon	en	zee	zijn	toch	prima.’
‘Wie	zorgt	er	dan	voor	de	kat?’

Zomaar	 gedachten	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 je	 op	 de	 veilige	 weg	 blijft.	 Maar
toch...	er	blijft	iets	knagen.	Iets	dat	van	jou	is,	diep	verstopt	van	binnen.	Laten
we	deze	diepte	 je	kern	of	ziel	noemen.	 Jouw	kern,	waar	 je	 ‘ware	 ik’	 zit,	diep
verstopt.	Je	‘ware	ik’	of	‘het	diep	van	binnen	weten	en	voelen’,	zijn	hetzelfde.
Diep	van	binnen	weet	je	wat	je	wilt,	waar	je	van	droomt.

Afpellen	als	een	ui
Je	kern	zit	diep	van	binnen,	goed	verpakt.	Professor	Fred	Korthagen	heeft	de
lagen	 rondom	de	kern	benoemd	 (Korthagen	&	Nuijten,	 (2015),	Krachtgericht



coachen).	 Rondom	 je	 kern	 liggen	 een	 aantal	 schillen.	 Deze	 schillen
beschermen,	maar	verstoppen	ook	je	ware	ik.

Van	buiten	naar	binnen	kom	je	de	volgende	lagen	tegen.

Wat	kom	je	tegen?
Deze	schil	staat	voor	de	omgeving	waarin	je	opgegroeid	bent	en	leeft.

Wat	doe	je?
Deze	schil	laat	zien	hoe	je	je	gedraagt.

Wat	kun	je?
Deze	schil	staat	voor	alles	waar	je	van	nature	goed	in	bent.

Waar	geloof	je	in?
Deze	schil	laat	zien	dat	niet	alles	wat	je	denkt,	waar	hoeft	te	zijn.

Hoe	zie	jij	jezelf?
In	je	hoofd	heb	je	een	bepaald	beeld	van	jezelf.

Wat	is	jouw	missie	in	je	leven?
De	belangrijkste	waarde	in	je	leven	bepaalt	de	richting	die	je	uitgaat.

Wat	kom	je	tegen?
Zo	vroeger…	zo	nu

Sanne	zegt:	‘Ik	wil	meer	ruimte.	Ruimte	voor	mezelf	en	ruimte	op	zolder.
Gewoon	mijn	eigen	plek’.	Er	volgt	een	waterval	van	woorden.	Elke	zin	die
ze	 zegt,	 wordt	 gevolgd	 door:	 ‘Hij	 luistert	 niet	 naar	me.	 Hij	 luistert	 niet
naar	me.’

Sanne	is	als	kind	misbruikt	door	haar	dronken	oom.	Haar	partner	drinkt.
Hij	wordt	te	opdringerig	als	hij	dronken	is.	Sanne	verstart	dan.	Dit	verwijt



hij	haar.	Haar	chef	 laadt	haar	bureau	voller	en	voller.	Sanne	zegt	dat	ze
dat	niet	wil,	maar	de	chef	 trekt	 zich	daar	niks	van	aan.	Er	 liggen	steeds
meer	dossiers	op	haar	bureau.	Tegen	haar	oom	heeft	ze	ooit	nee	gezegd.
Hij	luisterde	ook	niet.

Nee,	 Sanne’s	 situatie	 is	 niet	 doorsnee.	 Maar	 jij	 en	 ik,	 anderen,	 we	 hebben
allemaal	een	Sanne	in	ons.	Je	zei	ooit	‘nee’	en	er	werd	niet	geluisterd.	Je	blijft
nee	zeggen.	Keer	op	keer.	Je	weet	dat	er	niet	geluisterd	wordt.	Aan	het	eind
van	het	liedje	geldt	vaak:	‘Ik	heb	het	toch	gezegd’,	en	er	verandert	niks.

Hoewel	haar	moeder	vroeg	bij	Sanne	is	weggegaan,	heeft	zij	altijd	voor	Sanne
klaargestaan,	binnen	haar	mogelijkheden.	Nu	Sanne	volwassen	is,	kan	ze	nog
altijd	goed	met	haar	praten	over	haar	problemen.

René	kreeg	als	kind	steeds	te	horen,	‘ga	iets	nuttigs	doen’,	als	ze	een	boek
las.	De	ogen	van	haar	moeder	stonden	fel	als	ze	dat	zei.	Haar	stem	klonk
hard	en	afgemeten.	René	legde	haar	boek	neer.
René	heeft	inmiddels	geleerd	om	de	tijd	te	nemen	voor	het	lezen	van	een
boek.	Ze	praat	met	haar	moeder.	Deze	legt	uit	dat	zij	aan	haar	dochters
doorgegeven	heeft	wat	zij	geleerd	zelf	aangeleerd	heeft	gekregen,	met
de	beste	bedoelingen.	Nu	luistert	ze	naar	haar	dochter	en	leert	van	haar.
René	 herkent	 in	 haar	 moeder	 het	 doorzettingsvermogen	 dat	 zij	 ook
nodig	heeft	om	oud	gedrag	los	te	laten.

Wat	doe	je?
‘Als	Mama	het	koud	heeft,	moet	Basje	een	jasje	aan.’
Dat	was	vroeger	het	antwoord	als	een	van	de	kinderen	zonder	jas	naar	buiten
wilde.	Braaf	ging	de	 jas	aan	en	vijftig	meter	verder	kwam	hij	op	de	grond	te
liggen.	Dat	was	handig	als	alternatieve	doelpaal.	Als	kind	bepaalt	je	omgeving



hoe	jij	je	gedraagt.	Jij	doet	dingen	waar	een	ander	blij	van	wordt.	Als	je	braaf
bent,	of	juist	niet,	dan	krijg	je	aandacht.
Als	puber	pas	je	je	gedrag	en	kleding	aan,	aan	de	groep	waar	je	bij	wilt	horen.
Kies	je	voor	een	baan,	dan	wordt	er	van	je	verwacht	dat	je	je	werk	doet	op	een
manier	die	bij	het	bedrijf	past.

Nu	kan	anders	dan	vroeger
Mijn	moeder	was	de	oudste	dochter	 in	het	gezin.	Oudste	dochters	bleven	in
haar	 tijd	 thuis	 om	 te	 helpen	 in	 het	 huishouden.	 Als	 12-jarige	 heeft	 ze	mijn
oma	gebeden	en	gesmeekt	om	lerares	te	mogen	worden.	Nee,	haar	toekomst
lag	 vast.	 Ze	 werd	 een	 stuk	 ondeugd,	 op	 wat	 toen	 nog	 de	 huishoudschool
heette.
Zolang	ik	me	kan	herinneren,	heeft	mijn	moeder	gezegd	‘Mijn	dochters	zullen
studeren	zolang	ze	willen.’
Onze	dochter	is	opgevoed	met	het	idee	dat	ze	zich	op	alle	vlakken	zelfstandig
moet	kunnen	redden.

Sanne,	uit	het	voorbeeld	hiervoor,	heeft	geleerd	haar	partner	meer	ruimte	te
geven.	Ze	heeft	afspraken	gemaakt	over	het	aantal	 flesjes	bier	dat	hij	drinkt.
De	verantwoording	laat	ze	bij	hem.
Dit	 is	het	begin	van	haar	 ruimte.	Haar	partner	ziet	haar	veranderen	en	biedt
zijn	excuses	aan	voor	zijn	gedrag.	Hij	doet	zijn	best	om	zich	aan	de	afspraak	te
houden.	Hij	bewondert	haar,	omdat	ze	durft	te	veranderen.

René	pakt	de	uurtjes	om	te	 lezen.	Haar	dochters	vragen	wat	ze	 leest.	Ze	zijn
geïnteresseerd.	Een	broek	strijken	ze	intussen	zelf	wel.

Jouw	 omgeving	 beïnvloedt	 je	 gedrag.	 Zo	 ben	 je	 opgegroeid.	 Jouw	 gedrag
bepaalt	uiteindelijk	je	omgeving.	Zo	ben	je	doorgegroeid.

Moeders	en	dochters

Het	voorjaar	is	in	de	lucht.



De	vogeltjes	fluiten	en	de	lelietjes	van	dalen	ruiken	heerlijk.

De	eerste	lelietjes	zet	ik	altijd	bij	de	foto	van	mijn	moeder.

Het	was	haar	lievelingsbloem.

De	paden	op…

Ik	krijg	zin	in	het	‘rondje	zonder	hondje’.

Stappers	aan,	‘stokken’	in	de	handen	en	richting	bos.

Kijken,	luisteren	en	mijn	gedachten	laten	gaan.

De	lelietjes	en	Moederdag	maken	me	een	beetje	melancholiek.

‘Ieder	kunstje	dat	de	aap	kent,	moet	hij	opvoeren’,	flitst	ineens	door	mijn	hoofd.

Al	mijmerend	loop	ik	door

‘Mam,	waarom	bak	jij	nooit	appeltaart’,	vroeg	ik	haar	ooit.

Alle	moeders	van	mijn	vriendinnen	bakten	wel	ieder	weekend	appeltaart.

Ik	wist	het	zeker,	alleen	mijn	moeder	deed	dat	niet.

Mam	had	zich	nooit	in	appeltaart	verdiept	en	zou	dat	ook	never	doen.

Geen	appeltaart	in	onze	oven…	never,	nooit	niet.

Pap	werd	naar	de	bakker	gestuurd	voor	de	wekelijkse	Limburgse	vlaai.

Ze	kon	toch	gewoon	nee	zeggen…

En	ik	maar	denken:	‘ze	kon	toch	gewoon	nee	zeggen	als	ze	geen	zin	had	om	te	bakken’.	Maar	nee,

‘gewoon	nee	zeggen’	is	niet	altijd	gewoon.

Helpen	omdat	het	verlangd	werd

Mensen	een	plezier	doen…

Zich	verplicht	voelen…

Mam	zei	ja	tegen	dingen	waar	ze	geen	tijd	voor	of	geen	zin	in	had.

Haar	JA	betekende	helpen	omdat	het	van	haar	verlangd	werd.

Schuldig…	ja	jij



Ze	durfde	geen	‘nee’	te	zeggen	en	als	ze	het	toch	deed	kreeg	ze	een	schuldgevoel	en	een	slecht

humeur.

Dochters…	doen	wat	mamma	deed

Ik	heb	drie	geweldige	kinderen.

De	spagaat	van	mams,	ik	heb	deze	afgekeken.

Ja	zeggen	als	je	lijf	nee	gilt.

Een	steeds	hogere	stapel	leuke	ongelezen	tijdschriften.

Chagrijnig,	ik	zeg	wel	ja,	maar	ik	bedoel	nee.

Nog	één	keer	knuffelen

Ja	….	wat	zou	ik	graag	mijn	moeder	nog	een	keer	knuffelen.

Voor

de	stralende	lach

ja	zeggen	als	het	lijf	nee	zegt

de	wijze	lessen

het	kiezen	van	de	kunstjes	die	bij	je	passen

Ik	mag	kiezen

Lezen,	oefenen,	cursussen,	dat	zijn	een	paar	van	mijn	kunstjes.

Doorgeven	van	kennis	en	kunde.

Mensen	begeleiden.

Ik	neem	er	alle	ruimte	voor.

Daughters	do	what	Mamma	does

Diepgaande	gesprekken	met	mijn	dochter.

Ze	lijkt	op	haar	Oma,	net	zo	creatief,	zo	intelligent	en	wijs.

Op	haar	lijst	staan	andere	kunstjes	én	ze	probeert	die	van	háár	moeder	na	te	doen.	Druk,	druk,

druk…..	drukker	dan	nodig	is.

Nee	tegen	een	ander	is	ja	tegen	jezelf



Moderne	tijden,	andere	gewoontes.

Gelukkige	dochters	die	zich	bewust	zijn	van	‘anders	dan….’.

Of	het	in	alles	lukt….	ik	weet	het	niet

Waarom	doe	je	wat	je	doet?

Vraag	jij	je	wel	eens	af	waarom	je	bepaalde	dingen	doet?

Goulash,	met	rundvlees,	augurken,	tomaten,	niemand	maakte	deze	lekkerder	dan	mijn	mam.

Het	is	mij	nog	steeds	niet	gelukt,	elke	poging	is	een	eerbetoon	aan	haar.

Maar	appeltaart	bakken	……	één	keer	gedaan.

‘Pap,	bak	jij	appeltaart?’,	vragen	mijn	kinderen.

Ik	hoef	niet	eens	nee	te	zeggen.

Doen	zoals	je	moeder	deed

Het	voelt	zo	veilig	en	vertrouwd.

Steeds	meer	begrijp	ik	waarom	ze	af	en	toe	deed	zoals	ze	deed.

Jij	bent	niet	je	moeder

Jij	bent	jij.

Jij	bent	niet	je	moeder.

Haar	patroontjes	passen	joú	niet	meer.

Kriegel	word	je	ervan.

Hoe	dan?

Je	wilt	het	anders.

Je	weet	niet	hoe.

Wat	mag	er	veranderen?	Of	juist	niet…

Jij	bent	goed	zoals	je	bent.

Wat	kun	je?
Ieder	mens	heeft	vaardigheden.	Deze	vaardigheden	bepalen	niet	zelden	zijn



of	haar	school-	en	beroepskeuze.

Mijn	dochter	 is	 een	kei	 in	plannen	en	organiseren.	Dat	 komt	heel	goed	van
pas	bij	haar	werk	als	conservator	in	het	museum.
Ed,	een	goede	vriend,	kan	een	heel	computersysteem	uitpluizen	en	uitleggen
wat	te	doen	als	mijn	computer	het	begeeft.
Bianca	 heeft	 gevoel	 voor	 kleuren	 en	 denkt	 in	 beelden.	 Zij	 heeft	 speciale
schildertechnieken	geleerd	binnen	haar	beroep	als	huis-schilder.	Men	vraagt
haar	voor	speciale	effecten	in	het	schilderwerk.

Waar	geloof	je	in?
Je	 hebt	 zoveel	 zekerheden.	 Kijk	 eens	 in	 de	 spiegel.	 Welke	 kleur	 hebben	 je
ogen?	Wat	is	je	lievelingskleur?	Vind	je	spruiten	lekker?
Dit	zijn	zekerheden	waar	je	niet	lang	over	hoeft	na	te	denken.
De	onzekere	zekerheden	kosten	meer	tijd.
Als	dochter	van	mijn	moeder	dacht	 ik	dat	 ik	mijn	eigen	en	de	kinderkleding,
zelf	moest	maken.	Dat	bespaart	geld,	niet	tijd.	(Wie	klaagt	daarover?)
René	geloofde	dat	lezen	terwijl	er	een	strijk	ligt	‘not	done’	is.
Sanne	was	ervan	overtuigd	dat	haar	partner	door	het	herhalen	van	 ‘je	moet
niet	zoveel	drinken’,	minder	ging	drinken.
Ik	weet	nu	dat	veranderen	van	overtuiging,	van	wat	je	dacht	zeker	te	weten,
het	begin	is	van	verandering.

Hoe	zie	jij	jezelf?
De	binding	met	je	moeder	is	waarschijnlijk	heel	sterk.	Zij	is	je	eerste	rolmodel.
Je	merkt	dat	zij	lacht	als	jij	met	je	speelgoedstrijkijzer	je	poppenkleding	strijkt,
terwijl	 zij	 de	 was	 wegwerkt.	 Je	 hoort	 dat	 ze	 lacht.	 Je	 ziet	 je	 moeder	 graag
vrolijk.
Je	weet	nu	dat	ze	dat	is	als	jij	hetzelfde	doet	als	zij.	Je	kijkt	naar	jezelf	door	de
ogen	van	je	moeder.
Oma’s	recept	voor	appeltaart	is	op	die	manier	al	vier	generaties	in	de	familie.
Net	zoals	oma’s	recept	om	opa	te	manipuleren.	Je	wordt	gewaardeerd	door	je



moeder.	Kroko	voelt	zich	veilig.
Bles	houdt	niet	van	appeltaart	en	vindt	het	een	beter	idee	om	slagroomtaart
bij	 de	 bakker	 te	 halen.	 Trouwens,	 lakens	 strijken	 is	 saai	 en	 misschien	 wel
overbodig.

Ben	jij	een	goede	dochter?
Heb	je	je	moeder	ooit	gevraagd	of	ze	het	leuk	vond	om	appeltaart	te	bakken?
Misschien	was	er	gewoon	geen	geld	voor	slagroomtaart.
Je	maakt	jezelf	van	alles	wijs.	Je	bakt	appeltaart	als	je	moeder	komt.	Of	op	z’n
minst	is	je	huis	dan	opgeruimd.
Je	spreekt	je	dochter	aan	met	dezelfde	intonatie	in	je	stem	die	je	moeder	bij
jou	had.	 Totdat	 je	merkt	dat	het	patroon	van	 je	moeder	 jou	niet	meer	past.
Plooien	zijn	uit	de	mode.	Je	wilt	een	rechte	rok.	Je	kijkt	in	de	spiegel	en	zegt
tegen	 jezelf:	 ‘Mam	 bedankt,	 maar	 ik	 bak	 geen	 appeltaart.	 Ik	 draag	 alleen
rechte	rokken	en	ik	strijk	geen	lakens.’	Tegen	je	dochter	zeg	je	‘Ik	hoop	dat	je
niet	van	appeltaart	bakken	houdt.’
Ineens	heb	je	tijd	om	te	schilderen	of	te	lezen.	Je	bent	nu	iemand	die	bewuste
keuzes	maakt.

Kinderen	doen	wat	je	doet,	niet	wat	je	zegt
Een	 dochter	 van	 mijn	 moeder	 maakt	 haar	 eigen	 en	 de	 kleding	 voor	 haar
kinderen	zelf.	Dit	 is	eigenlijk	niet	meer	dan	na-aapgedrag	om	erbij	 te	horen.
Om	geen	vreemde	eend	in	de	bijt	te	zijn.

Welke	rollen	vervul	jij?
Je	kent	verschillende	rollen	in	je	leven.	De	rol	van	dochter	is	er	daar	één	van.
Daarnaast	 vervul	 je	 een	 beroepsmatige	 rol,	 zoals	 die	 van	 lerares	 of
huisschilder.	Zie	jij	jezelf	als	ondersteuner,	inspirator	of	leider?

Wat	is	jouw	missie	in	je	leven?
Mijn	levensmotto	is	uitgesproken	door	een	kapelaan:	‘Heb	een	ander	lief	zoals
jezelf,	maar	vergeet	jezelf	niet.’	Alleen	als	je	jezelf	liefhebt,	weet	je	wat	het	is



om	een	ander	lief	te	hebben.	Je	gunt	die	ander	de	ruimte	om	te	ontwikkelen,
omdat	jij	ook	voor	jezelf	kunt	kiezen.

Een	 ander	motto	wordt	weergegeven	 door	 twee	 regels	 uit	 het	 gedicht	 van
Marianne	Williamson:

‘Onze	diepste	angst	is	niet	dat	we	onmachtig	zouden	zijn,	onze	diepste	angst	betreft	juist	onze	niet	te

meten	kracht.’

Marianne	Williamson

Jouw	gereedschappen
Diep	van	binnen	wil	 je,	diep	van	binnen	weet	 je,	 in	 je	kern.	Daarin	besloten
liggen	jouw	gereedschappen,	de	kwaliteiten	waar	je	mee	werkt.	Je	bent	goed
in	activiteiten	waarbij	je	je	kernkwaliteiten	kunt	gebruiken.

Sanne	is	een	organisatietalent.	Dat	heeft	haar	chef	allang	gezien.	Haar	bureau
wordt	voller	en	voller,	haar	dagen	langer	en	langer.
Natuurlijk	houdt	ze	dat	niet	vol.	Maar	haar	organisatietalent	wordt	sterker	en
sterker.	Dit	is	overleven.	Bij	Sanne	heeft	het	organisatietalent	geholpen	om	de
harmonie	terug	te	krijgen	in	haar	leven.

Vanaf	de	basisschool	heb	ik	gezegd	dat	ik	docent	wil	worden.	Mijn	drijfveer	is
kennis	overdragen.	Over	de	aarde,	het	milieu,	enzovoort.	Nu	doe	ik	dat	in	de
vorm	van	een	boek.
Ik	 analyseer	 nog	 steeds.	 Ik	 stem	 af.	 Ik	 zet	 door.	 Ik	 bestudeer,	 ik	 motiveer
vrouwen	om	hun	kwaliteiten	in	te	zetten	en	zich	te	verbinden	met	hun	ware
aard.	Dat	zijn	enkele	van	mijn	kwaliteiten.	Gebruik	 je	 je	kernkwaliteiten,	dan
gaan	zaken	steeds	meer	van	een	leien	dakje.

Alle	lagen	beïnvloeden	elkaar
Wat	je	tegenkomt,	wat	je	doet,	wat	je	goed	kunt,	waar	je	in	gelooft,	wat	je	van
jezelf	 vindt,	 wat	 je	 belangrijk	 vindt	 en	 je	 kern;	 al	 deze	 lagen	 beïnvloeden
elkaar.	Werken	de	lagen	elkaar	tegen,	dan	ontstaat	er	stress,	zoals	ik	al	eerder
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aangaf.
Ben	je	in	staat	om	jouw	gereedschappen,	je	kwaliteiten	in	te	zetten,	dan	gaat
alles	gemakkelijk.	En	ontstaat	flow.
Alle	 lagen	 van	 de	 ui	 zijn	 dan	 op	 elkaar	 afgestemd	 en	 versterken	 elkaar.	 Je
gedachten	zijn	gericht	op	wat	 je	wilt	en	 je	voelt	bijvoorbeeld	ruimte,	 rust	of
stilte.	Je	vergeet	de	tijd.	In	elk	geval	is	er	dan	een	‘alles	is	oké’-gevoel.

In	balans
De	volgende	oefening	komt	uit	de	kinesiologie.	Deze	is	ontwikkeld	door	Peter
Lambrou	en	George	Pratt,	beiden	psycholoog.	Het	is	een	eenvoudige	manier
om	 te	 aarden	 en	 met	 je	 aandacht	 in	 het	 NU	 te	 zijn.	 Je	 kunt	 hem	 doen
voorafgaand	aan	de	andere	opdrachten.

Balans-oefening
De	 balans-oefening	 kun	 je	 bekijken	 in	 een	 video	 die	 je	 vindt	 op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus)

In	de	knoop,	uit	de	knoop

Deze	ademhalingsoefening	helpt	 je	om	de	gedachten	 in	 je	hoofd	een
halt	toe	te	roepen,	stilte	te	ervaren.

De	posities	 van	 je	handen,	benen	en	 tong	verbinden	de	 voor-/achter-
/boven-	en	onderkant,	 links	en	 rechts	van	 je	 lichaam.	Hierdoor	kan	de
energie	 rustig	 door	 je	 lichaam	 stromen.	 Je	 komt	 in	 balans	 en	 stress
vermindert.
De	oefening	brengt	je	in	twee	minuten	in	het	NU.

Kruis	je	linkerenkel	over	je	rechtervoet.
Strek	beide	armen	recht	naar	voren.
Kruis	de	rechterhand	over	de	linker-,	bij	de	pols.
De	handpalmen	liggen	tegen	elkaar	en	je	vingers	sluiten	in	elkaar.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
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Trek	de	handen	naar	beneden,	tot	voor	je	maag.
Blijf	de	handen	naar	binnen	draaien,	tot	voor	de	borst.
Haal	diep	adem	door	de	neus,	terwijl	het	puntje	van	je	tong	tegen	je
verhemelte,	achter	je	boventanden	ligt.
Laat	de	adem	door	je	mond	naar	buiten	gaan.
Herhaal	intussen	het	woord	‘balans’.
Doe	dit	een	minuut	lang.

Na	een	minuut	zet	je	je	voeten	naast	elkaar	en	je	laat	je	handen	los.	Zet
je	vingertoppen	tegen	elkaar	en	adem	een	minuut	door.

Oplettend	zijn

‘Wanneer	je	beseft	dat	je	onoplettend	bent,	niet	met	aandacht	ergens	bij	bent,	is	het	besef	van	dat	feit

oplettendheid.	Meer	hoef	je	niet	te	doen.	Beseffen	dat	je	handelt	in	een	staat	van	onoplettendheid,	is

aandachtig	zijn.’

Krishnamurti,	(1996),	Innerlijke	vrijheid,	p.	96

Als	je	focus	ligt	op	de	ander,	de	grote	grijze	hond,	je	je	onbewust	bent	van	je
gevoel,	 neemt	 Kroko	 het	 over.	 Jij	 reageert	 door	 te	 vechten,	 vluchten	 of
bevriezen.	Dat	betekent	dat	 je	 je	aanpast	aan	 je	omgeving,	want	dan	ben	 je
veilig.	Je	ware	ik	is	de	regie	dan	kwijt.
Toch	blijft	je	ware	ik	aandacht	vragen.	Het	enige	wat	het	vraagt	is	dat	jij	oplet,
je	bewust	bent	van	wat	er	gebeurt	in	je	lijf	en	je	gedachten.

Door	welke	bril	kijk	jij	naar	jouw	werkelijkheid?

‘Wanneer	je	je	partner	of	kind	aankijkt,	doe	je	dat	door	de	bril	van	het	beeld	dat	je	opgebouwd	hebt.	Je

kijkt	vanuit	wat	je	weet.	Vanuit	wat	je	denkt	te	weten.	Kijk	je	naar	hem	of	haar,	of	naar	het	symbool,	naar

de	herinneringen?’

Krishnamurti



Je	hebt	een	plaatje	in	je	hoofd.	In	dat	beeld	lopen	mensen.
Het	 is	 jouw	 voorstelling,	waarin	 alles	 en	 iedereen,	 jezelf	 inbegrepen,	 aan	 je
verwachtingen	 voldoet.	Wat	 je	 verwacht,	 is	 gebaseerd	 op	wat	 je	 al	 kent.	 Jij
vergelijkt	voortdurend,	is	het	beter	of	slechter?	Valt	het	mee	of	valt	het	tegen?
Je	 kunt	 nieuwsgierig	 zijn	 naar	 iets	 nieuws.	 Nieuw	 bouwt	 voort	 op	 oud.	 Bij
nieuwsgierig	zijn,	hoort	een	gevoel	van	verwachting.	Wat	brengt	het	nieuwe
me?	Kan	ik	er	wat	mee?	Daagt	het	me	uit	om	mijn	veilige	gevoel	op	te	geven?
Biedt	het	passie,	zodat	ik	durf?

Je	mag	kiezen
Vanuit	het	gevoel	kun	je	kiezen.	Kies	ik	voor	oud	en	vertrouwd,	of	voor	nieuw,
uitdagend?	Verleg	ik	mijn	grenzen	stapje	voor	stapje?
Kies	je	voor	het	laatste,	zorg	dan	dat	je	de	regie	houdt.	Blijf	opmerkzaam,	blijf
observeren	wat	er	in	je	lijf	gebeurt.	Je	kunt	van	inzicht	veranderen,	waardoor
je	andere	dingen	doet.

Ik	doe	het	nooit	goed
Willa	groeit	op	 in	een	gezin	met	een	zusje	en	broertje.	Haar	zusje	heeft
het	syndroom	van	Down	en	haar	broertje	 is	ziekelijk.	Ze	heeft	een	 lieve
moeder,	die	goed	voor	hun	zorgt.	Degene	die	de	scepter	zwaait	binnen
het	gezin	 is	echter	oma.	Zij	verdeelt	de	karweitjes	die	door	de	kinderen
gedaan	worden.	Vrijwel	alle	karweitjes	komen	op	de	schouders	van	Willa
terecht.
De	aardappelen	zijn	nog	niet	geschild,	of	de	emmer	water	om	de	ramen
te	zemen	staat	al	klaar.	Willa	weet	in	haar	jeugd	niet	beter	dan	dat	zij	veel
karweitjes	te	doen	heeft.	Als	ze	protesteert,	zegt	haar	oma:	‘Als	je	het	niet
doet,	houd	ik	niet	meer	van	je.’

Intussen	heeft	Willa	 zelf	 een	partner	en	drie	 jonge	kinderen.	Het	 is	 een
traditie	binnen	haar	familie	om	met	een	persoon	of	twaalf	op	skivakantie
te	gaan.



Willa	reserveert	het	vakantiehuis	en	doet	de	boodschappen	voor	de	hele
groep.	 Op	 de	 plaats	 van	 bestemming	 maakt	 ze	 pasta,	 zorgt	 voor	 de
skipassen	van	iedereen,	sjouwt	de	ski’s	van	de	kinderen,	enzovoort.	Willa
wordt	zo	ziek	dat	ze	in	bed	moet	blijven	liggen.	Niemand	die	informeert
hoe	 het	met	 haar	 gaat.	 De	 enige	 vraag	 die	 ze	 krijgt,	 is:	 ‘Maak	 je	 geen
pasta	en	heb	je	de	skipassen?’	Nee	dus.	Dat	vindt	de	vragensteller	lastig
en	dat	blijkt	ook	uit	het	ontevreden	gezicht	waarmee	Willa	aangekeken
wordt.

Waar	ben	je	goed	in
In	 een	visualisatie	gaat	 ze	naar	de	 situatie	 tijdens	de	 vakantie.	 Ze	 voelt
teleurstelling,	boosheid	en	eenzaamheid.	Willa	weet	echter	ook	waar	ze
goed	in	 is,	namelijk	 in	organiseren	en	plannen.	Ze	 is	ook	een	betrokken
persoon,	 en	 een	 doorzetter.	 In	 haar	 visualisatie	 kijkt	 ze	 naar	 haar
familieleden.	Ze	voelt	hun	onzekerheid.
Willa	 heeft	 aangegeven	 dat	 een	 ander	 de	 volgende	 skivakantie	 mag
reserveren.	 Willa	 delegeert	 de	 karweitjes.	 Ze	 heeft	 naar	 haar	 gevoel
geluisterd	en	creëert	voor	zichzelf	ruimte	om	te	kunnen	genieten	van	de
skivakantie.	Voor	haar	klopt	het	helemaal.

Aandacht	voor	voelen,	verandert	gedrag
De	opleiding	tot	therapeut/coach	vraagt	om	zelfreflectie,	aandacht	voor	wat
je	 denkt,	 voelt	 en	 doet.	 Ik	 stond	 op	 het	 punt	 om	 te	 vertrekken	 naar	 een
intensieve	 workshop,	 toen	 mijn	 man	 zei:	 ‘verander	 alsjeblieft	 niet	 weer
zoveel’.
Dat	het	volgen	van	mijn	passie	zoveel	effect	had	op	mijn	gedrag	en	daarmee
op	mijn	omgeving,	realiseerde	ik	me	toen	pas.
Ik	ben	dankbaar	dat	hij	heeft	meebewogen,	is	meeveranderd.

Overtuig	jezelf
Stel	je	voor:	Blauw	is	je	lievelingskleur.	Je	kledingkast	hangt	er	vol	mee.	Toch



wil	je	eens	wat	anders.	Je	koopt	voorzichtig	een	rode	jurk.	Je	twijfelt.
Vertel	 jezelf	drie	weken	 lang	drie	keer	op	een	dag	dat	 je	voortaan	niet	meer
van	blauw	houdt,	maar	van	rood.	Doe	je	dat	zonder	gevoel,	dan	blijft	de	rode
jurk	in	de	kast	hangen.	Je	kiest	weer	voor	de	blauwe.
Sneller	 gaat	 dit	 omdenken	 als	 je	 je	 verbindt	met	 een	 prettig	 ‘rood’	 gevoel.
Ooit	had	je	een	rood	truitje	aan.	Je	kreeg	het	ene	compliment	na	het	andere.
Dát	 gevoel,	 daar	 verbind	 je	 je	mee	 als	 je	 tegen	 jezelf	 zegt	 dat	 je	 van	 rood
houdt.	De	rode	jurk	draag	je	dan	met	plezier.

Kroko	 reageert	 op	 plezier.	 Plezier	 is	 veilig.	 Bles	 dartelt	 in	 de	wei	 en	 springt
over	het	hek	naar	een	grotere	wei,	waar	het	gras	groener	is.

Je	‘ware	ik’	klopt	op	je	deur.	Doe	je	open?
Je	‘ware	ik’	wil	dat	jij	je	idealen	naleeft,	flow	ervaart.	Gelukkig	bent.

‘Flow	wordt	gekenmerkt	door	het	ervaren	van	een	beweging	van	binnenuit,	een	gevoel	van	‘stromen’.	Bij

flow	is	er	een	optimale	balans	tussen	iemands	capaciteiten	en	wat	de	situatie	vraagt.	Het	voelt	alsof

dingen	vanzelf	gaan.	Het	geeft	energie,	die	je	kunt	waarnemen	bij	iemand	doordat	de	ogen	beginnen	te

stralen.’

Korthagen	&	Nuijten,	(2015),	Krachtgericht	coachen,	p.	47

Kwaliteiten	als	hulpbronnen
Bianca,	uit	eerdere	voorbeelden	in	dit	boek,	heeft	de	capaciteiten	creativiteit
en	gevoelig	zijn.	Ze	is	een	beelddenker.	Ze	kan	een	beeld	goed	uittekenen.	Je
ware	zelf	laat	je	dingen	doen	die	je	leuk	vindt.	Je	vergeet	de	tijd	en	voelt	flow.
Je	 denken	 en	 voelen	 zijn	 afgestemd	 op	 je	 willen,	 je	 ideaal.	 Bles	 is	 op	 zijn
gemak.	Met	je	focus	op	je	ideaal,	worden	de	moeilijkste	dingen	eenvoudiger.
Je	 intuïtie	diept	uit	 je	onderbewuste	de	 juiste	beelden	en	gedachten	op.	 Je
gebruikt	 je	 kwaliteiten,	 jouw	 specifieke	 gereed-schap	 dat	 je	 hebt
meegekregen.
Bianca	zet	haar	kwaliteiten	gevoeligheid,	moed	en	vermogen	tot	reflectie	 in.
Naarmate	 ze	 beter	 voelt	 wat	 haar	 dichter	 bij	 haar	 verlangen	 brengt,	 groeit
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haar	 zelfvertrouwen.	 Ze	 weet	 wat	 ze	 kan.	Waar	 ze	 goed	 in	 is.	 Ze	 stelt	 haar
beeld	bij.
Het	 beeld	 is	 niet	 wat	 telt.	 Wat	 telt	 is	 de	 ontwikkeling	 van	 je	 kwaliteiten,
persoonlijke	groei	en	gelukkig	zijn.

‘Mens,	ken	jezelf.’

Paul	Liekens

Oefening
Herinner	je	je	kwaliteiten

Met	 onderstaande	 oefening	word	 je	 je	 bewust	 van	 je	 kwaliteiten.	 Die
kwaliteiten	 worden	 door	 andere	mensen	 vaak	 eerder	 opgemerkt	 dan
door	 jezelf.	 Vraag	 daarom	 iemand	 die	 jou	 goed	 kent	 om	de	 oefening
samen	te	doen.

Wat	heb	je	nodig?
Een	potlood	of	pen
Een	timer
Een	blad	papier
Een	partner

Zet	de	timer	op	één	minuut.
Vraag	je	partner:	‘Noem	drie	dingen	waar	ik	goed	in	ben.’
Schrijf	ze	op	en	wissel.
Bespreek	deze	vaardigheden	met	elkaar.

Zet	de	timer	weer	op	één	minuut.
Schrijf	drie	dingen	van	jezelf	op	waar	je	goed	in	bent.
Doe	dit	allebei	en	bespreek	je	bevindingen.



Herhaal	deze	oefening	regelmatig.

Je	onderbewuste	aanspreken	met	beeldtaal
Je	 zintuigen	 geven	 informatie	 door	 aan	 je	 hersenen.	 Met	 deze	 informatie
wordt	 een	 plaatje	 in	 je	 hoofd	 gevormd.	 Afhankelijk	 van	 jouw	 ervaringen,
omgeving	 en	 gewoonten,	 reageert	 Ninety	 five	 hierop	 met	 gedachten	 en
gevoelens.	Dit	kunnen	beperkende	of	stimulerende	gedachten	zijn.	Hetzelfde
geldt	 voor	 de	 gevoelens.	 Angst	 en	 onzekerheid	 remmen	 je	 af,	 terwijl
bijvoorbeeld	vreugde,	rust	en	ruimte	je	motiveren.
Als	jij	Ninety	five	bewust	laat	zien	wat	jij	prettig	vindt,	zal	het	je	stimuleren	en
motiveren	om	dit	te	bereiken.

‘Logica	brengt	je	van	A	naar	B.	Verbeelding	brengt	je	overal.’

Albert	Einstein

Kroko	en	Bles,	de	deelnemers	aan	Ninety	 five,	 zien	een	plaatje	en	gooien	er
een	 gevoel	 uit.	 Als	 ze	 het	 goede	 plaatje	 zien,	 in	 de	 taal	 die	 ze	 spreken,
ontvang	jij	het	gevoel	dat	jou	motiveert.

Hoe	werkt	je	brein?
Je	 brein	 werkt	 associatief,	 het	 springt	 voortdurend	 van	 het	 ene	 naar	 het
andere	onderwerp.	Je	gedachten	dwalen	alle	kanten	uit.
Hetzelfde	 ‘hak	 op	 de	 tak’-denken	 gebeurt	 als	 jij	 denkt	 aan	 een	 stukje
verandering.	Zolang	het	hak	op	de	tak	 in	 je	hoofd	zit,	blijft	het	een	spelletje
van	je	brein,	waar	jij	weinig	tot	geen	invloed	op	hebt.

Ik	 kijk	naar	buiten	en	 zie	oranje	bessen.	 Ik	denk:	 ‘Zouden	de	 frambozen	 rijp
zijn?’	Mijn	hoofd	draait	naar	de	frambozenstruiken.
Van	de	frambozen	ga	ik	naar	de	yoghurt,	van	de	yoghurt	naar…,	enzovoort.

Teken	een	mindmap



•
•
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Je	 kunt	 het	 spelletje	 van	 je	 brein	 uittekenen,	 je	 creativiteit	 erop	 loslaten
rondom	een	onderwerp,	zoals	een	andere	baan.	Er	ontstaat	dan	een	landkaart
van	 het	 brein.	 Deze	 gedachtenkaart	 laat	 een	 routebeschrijving	 van	 het
slingerpaadje	in	je	brein	zien.
In	het	centrum	van	de	kaart	ligt	jouw	wens.
Vanuit	dit	midden	laat	je	je	gedachten	dwalen	over	het	onderwerp,	een	soort
van	mijmeren.	De	hersenspinsels	die	opkomen,	verbind	je	met	dit	midden.
De	 takken	 krijgen	 allemaal	 een	 naam	 in	 de	 vorm	 van	 een	 sleutel-woord.	 Je
doet	dit	met	een	creatieve,	open	mind.
Met	 deze	 gedachtenkaart	 stuur	 je	 je	 onbewuste	mind	 in	 de	 richting	 van	 je
wens,	 zonder	 tussenkomst	 van	 je	 bewuste	 denken.	 Tony	 Buzan,	 een	 Britse
psycholoog,	noemt	zichzelf	de	grondlegger	van	mindmapping.	Als	je	googelt
op	mindmap,	vind	je	veel	bruikbare	voorbeelden.

In	 onderstaande	 oefening	 maak	 je	 een	 mindmap.	 Een	 mindmap	 laat	 een
plaatje	zien	van	het	dwalen	van	je	gedachten	over	bijvoorbeeld	jouw	andere
baan.	Je	gedachten	zijn	op	papier	gevangen,	 je	kijkt	ernaar.	Op	deze	manier
stuur	je	je	denken	steeds	verder	in	de	richting	van	jouw	verlangen.

Oefening
Uit	je	hoofd,	op	papier

Een	mindmap	maak	je	zo!
(Een	 video	 met	 uitleg	 over	 een	 mindmap	 vind	 je	 op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus)

Wat	heb	je	nodig?
Een	rustige	plek
Een	stil	hoofd	(begin	eventueel	met	in	de	knoop-uit	de	knoop
Een	halfuurtje,	minimaal
Potlood,	pen,	kleurpotloden

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
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Een	groot	vel	papier

Teken	 in	 het	 midden	 een	 grote	 cirkel	 of	 ovaal.	 Hierin	 zet	 je	 je
onderwerp,	bijvoorbeeld	‘een	andere	baan’.
Je	kiest	intuïtief	een	kleur,	gebruikt	dikke	letters	en	plakt	een	plaatje
of	maakt	een	tekening.
Teken	 een	 dikke	 tak	 vanuit	 de	 cirkel.	 Plaats	 op	 deze	 tak	 een
sleutelwoord.	Blijf	creatief	in	tekenen,	kleur	en	schrijven.
Terwijl	 je	 gedachten	 verder	 dwalen,	 teken	 je	 meer	 takken	 aan	 de
cirkel.	Elke	tak	krijgt	een	sleutelwoord.
Elke	dikke	tak	krijgt	zijtakjes.	Op	elk	zijtakje	komt	een	woord	te	staan
dat	te	maken	heeft	met	het	sleutelwoord	van	de	tak.

Er	 ontstaat	 een	 kleurig	 spinfiguur,	 dat	 je	 brein	 prikkelt.	 Pak	 twee
magneten	en	hang	de	tekening	op	je	koelkast	of	ergens	anders	waar	je
deze	vaak	ziet.

Yes,	richting	bepaald
Je	mindmap	hangt	op	een	goed	zichtbare	plek	in	je	huis.	Je	gaat	hem	verder
versieren	met	kleurtjes,	doedels	en	plaatjes.	Elk	 sleutelwoord	kan	midden	 in
een	volgende	mindmap	gezet	worden.	Het	is	het	onderwerp	van	een	nieuwe
mijmering,	 een	 volgende	 stap	 in	 jouw	 richting.	 Takken	 met	 mogelijke
hindernissen	 bekijk	 je	 nog	 eens	 goed.	 Hoe	 groot	 zijn	 ze,	 zijn	 ze	 reëel,	 kan
iemand	je	ermee	helpen?

Een	schouderklopje	voor	jezelf
Oké,	 je	hebt	 richting	bepaald.	 Ideeën	blijven	opborrelen.	Het	 kriebelt	om	 in
actie	te	komen.
Ga	 voor	 de	 spiegel	 staan.	 Zet	 een	 stralende	 glimlach	 op	 en	 geef	 jezelf	 een
schouderklopje,	terwijl	je	zegt:	‘dat	heb	ik	goed	gedaan.’

Alsof	je	dit	al	kende	voor	je	het	zag.



Er	geweest	was	voordat	je	er	komen	zou…

Kees	Spiering



Hoofdstuk	4

Drukdoeners	en
doemdenkers

‘Wat	velen	van	ons	in	de	weg	zit,	is	de	stem	van	binnen	die	zegt:	‘nog	niet’	of	‘dit	is	toch	niet	voor	mij



weggelegd.’

Tara	Mohr

Inleiding
Je	 pad	 is	 bepaald.	 Op	 z’n	 minst	 heb	 je	 Kroko	 en	 Bles	 voorbereid	 op	 iets
nieuws.
Je	 vertelt	blij	 en	 vrolijk	 aan	 je	partner	 en	 je	 kinderen	wat	 je	wilt	 voor	 jezelf.
Natuurlijk	gunnen	zij	het	je.
Het	komt	alleen	zo	beroerd	uit	hun	mond:
‘Hoe	had	je	je	dat	voorgesteld?’
‘Mijn	werk	is	zo	druk,	ik	heb	er	geen	tijd	voor.’
‘Dat	wordt	dan	minder	kleren	kopen,	haha.’
‘Moet	ik	zelf	strijken?’
‘Maar	mam.	Als	het	regent	ben	je	toch	wel	thuis	om	me	met	de	auto	weg	te
brengen?’

De	moed	zakt	je	in	je	schoenen.	Je	piekerknop	gaat	aan.	 ‘Vraag	ik	nu	echt	te
veel?	 Verwend	 stel.	 Ze	 kunnen	 toch	 wel...	 Daar	 gaan	 we	 weer,	 werken,
boodschappen...	Denk	je	nu	echt	dat	je	dat	kunt?’

Dan	valt	je	oog	op	een	zin,	een	plaatje.	Je	hoort	een	liedje.	Het	komt	zomaar
ineens	langs.

Bles	praat	met	je.	‘Je	hebt	me	beloofd	dat	de	wei	groter	wordt.’

‘Gelijktijdigheid	is,	je	realiseren	dat	er	geen	grenzen	zijn	tussen	jou	en	de	rest	van	het	Universum.’

Deepak	Chopra

Jij	bepaalt
Je	stelt	het	piekeren	uit	tot	vanavond.	Toont	leiderschap	en	houdt	vol.	Je	bent
zelf	je	allerbeste	vriendin.	Neem	je	voor	dat	je	achter	jezelf	blijft	staan.	Verbind
je	met	het	gevoel	van	de	succesvolle,	geslaagde	vrouw.



Ik	 vertelde	 mijn	 vriendinnen	 dat	 ik	 ‘Snoer	 de	 krokodil	 zijn	 bek’	 wilde	 gaan
schrijven.	 Verbazing	 alom.	 ‘Waar	begin	 je	 aan?	 Je	haalt	 je	 veel	 te	 veel	 op	 je
hals.’	Dat	kon	wel	zo	zijn.	Maar	ik	wilde	dit,	dus	ik	zette	door.
Nadat	ze	de	eerste	drie	hoofdstukken	lazen,	reageerden	diezelfde	vriendinnen
met:	‘knap,	ook	wel	spannend.’	Of:	‘ik	ben	trots	op	je.’

Verankerd	in	de	geschiedenis
Je	rol	 is	historisch	bepaald.	Als	moeder,	partner,	dochter,	collega,	enzovoort.
Je	hoort	 lief,	beleefd	en	meegaand	te	zijn.	Je	aan	te	passen.	 ‘Ja,	maar.	 Ik	mis
iets.	Merk	je	dat	niet?’,	zegt	je	ware	ik.	‘Wat	heb	ik	met	die	ouderwetse	ideeën
te	maken?’

Bla,	bla,	bla
Laat	het	idee	los	dat	iedereen	je	aardig	moet	vinden.	Je	‘ware	zelf’	kun	je	zien
als	je	innerlijke	mentor.
Al	die	stemmetjes	die	hun	mening	geven,	zijn	niet	van	jou.	Ze	zijn	in	je	hoofd
geüpload	door	 je	moeder,	 je	vader,	 je	docent,	 je	vervelende	vriendin.	Het	 is
het	koor	dat	innerlijke	criticus	wordt	genoemd.	Deze	criticus	spreekt	namens
Kroko.	 Zijn	 belangrijke	 rol	 is	 zorgen	 dat	 je	 veilig	 blijft.	 Kroko	 en	 de	 criticus
verdwijnen	nooit.	Je	kunt	kiezen,	luister	je	ernaar	of	luister	of	niet.
Volg	je	het	sprankelende	deel	in	jezelf	dat	een	stap	verder	wil	(Bles),	of	ga	je
voor	de	veiligheid	die	Kroko	je	voorspiegelt?
Kroko	heeft	het	echter	ook	wel	eens	mis.

Je	omgeving

Verandering	is	de	enige	constante
Veranderen,	of	dit	nu	een	andere	baan,	meer	vrije	tijd	of	rust	betekent,	doe	je
nooit	alleen.	 Je	partner	en	kinderen,	anderen,	 iedereen	doet	een	duit	 in	het
zakje.
Hoewel	 elk	 moment	 anders	 is	 dan	 het	 voorgaande,	 wil	 vrijwel	 ieder	 mens
inspraak	hebben	in	de	wijzigingen	van	het	bekende.



Jouw	wens,	laat	de	anderen	erin	delen
Laat	de	anderen	meedenken.	Maak	samen	een	mindmap	en	actieplan.
Schrijf	in	de	mindmap	de	voordelen	voor	de	ander.	Bijvoorbeeld	meer	contact
met	de	kinderen,	rust,	of	je	bepaalt	zelf	wanneer	iets	gestreken	is.	Denk	aan	je
voordelen	en	benoem	gevoelens.
Geef	aan	dat	rustig	een	boek	lezen	je	innerlijke	rust	geeft.	Dit	betekent	voor	je
partner	en	kinderen	dat	je	betere	zin	houdt	en	minder	moppert.

En	je	lijf	zegt…
Soms	spreekt	je	lijf	met	je.	Je	hebt	weinig	energie.	Je	menstrueert,	of	er	zit	een
griepje	 dwars.	 Luister	 naar	 je	 lichaam.	 Ga	 bewust	met	 je	 aandacht	 naar	 die
vervelende	 pijnlijke	 of	 zeurende	 plek.	 Voel,	 al	 is	 het	maar	 een	 seconde,	 dat
vervelende	gevoel	dat	je	eigenlijk	niet	wilt	voelen.	Adem	ernaartoe,	ontspan.
Neem	de	rust	die	 je	 lichaam	vraagt.	Je	hebt	nu	even	geen	energie	om	actief
met	je	doel	bezig	te	zijn.	Dat	is	prima.	Kroko	is	tevreden,	geen	stress.

Wist	 je	 dat	 week	 1	 en	 2	 van	 je	 menstruatiecyclus	 de	 beste	 weken	 zijn	 om
bewust	 te	 werken	 aan	 je	 doel?	 De	 hormonen	 in	 je	 lichaam	 zorgen	 dat	 je
creatief,	 scheppend	 bent.	 Je	 hebt	 veel	 energie	 en	 hebt	 een	 opperbest
humeur.	Plan	activiteiten	die	energie	kosten	in	deze	weken.	Maak	gebruik	van
je	creativiteit.
In	week	3	en	4	van	je	cyclus	heb	je	minder	energie.	Je	lijf	vraagt	aandacht	en	je
kunt	chagrijnig	zijn.
Het	 is	 gewoon	 de	 schuld	 van	 je	 hormonen.	 Accepteer	 dat,	 neem	 rust	 en
verwen	je	lijf,	bijvoorbeeld	met	een	bad	of	een	lekkere	crème.
Het	is	de	tijd	om	te	dromen	en	mijmeren	over	je	verlangen.

Oefening
Even	aandacht	voor	jezelf…

Wat	heb	je	nodig?
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Privacy
5	minuutjes	rust
Rustige	muziek
Een	glimlach	om	je	lippen
Een	lekkere	crème
Handen

Ontdekken
Laat	je	handen	zachtjes	over	je	lijf	gaan.	Voel	de	hobbels	en	bobbels.
Waar	is	je	huid	zacht,	waar	wat	ruwer?	Kijk	naar	de	rondingen.	Ken	je
ze	allemaal,	ook	dat	plekje	waarvan	je	niet	weet	of	het	bil	of	dijbeen
heet?

Helpen
Ga	met	je	handen	naar	je	wangen	en	houd	ze	er	net	boven.	Voel	je
de	warmte	van	die	handen?
Gestreste	plekjes	vragen	om	energie.	Houd	je	handen	er	net	boven
of	leg	ze	neer.	Blijf	met	aandacht	bij	deze	plekken,	totdat	het	beter
aanvoelt.

Gewoon	lekker
Smeer	je	in	met	de	lekker	ruikende	crème.	Snuif	de	geur	op.	Koester
je	 lijf	 terwijl	 je	 hand	 je	 streelt.	 Voel	 dit	 liefdevolle	 contact	 op	 je
gezicht,	haren,	borsten,	buik,	heupen.

Trek	die	jurk,	rok	of	broek	aan	die	je	wel	elke	dag	zou	willen	dragen
en	voel	de	aanraking	van	de	stof	met	je	huid.

Jouw	moment
Dan	komt	het	moment.	Het	staat	 in	 je	agenda.	Je	gaat	naar	de	workshop,	of
solliciteren.	Je	duikt	in	dat	boek.
Het	 voelt	 zo	 onwennig.	 Kroko	 begint	 te	 kletsen	 en	 stuurt	 je	 stress.	 Bles	 is



ongeduldig.	‘Wanneer	springen	we	nu?’
Je	hebt	een	contract	met	jezelf	en	met	de	mensen	die	belangrijk	voor	je	zijn.
Wacht	niet	tot	iemand	je	goedkeuring	geeft.

If	you	can’t	make	it,	fake	it
Doe	in	geval	van	twijfel	alsof	je	al	bereikt	hebt	wat	je	wilt.

Je	wilt	eindelijk	rust,	maar	zwicht	toch	voor	die	vuile	ramen	(toch	prettig,	dan
kan	 ik	 er	doorheen	kijken).	 Zeem	die	 ruiten	 in	 lekker	 zittende	 kleren.	 Kleren
waarmee	je	liever	op	de	bank	zou	zijn	gaan	zitten.	Stel	je	voor	hoe	je	eruitziet
als	geslaagd	onderneemster.	Oefen	voor	de	spiegel	de	juiste,	ietwat	arrogante
blik.	Welke	kleuren	draagt	de	geslaagde	onderneemster?

Vaardigheden
Doe	iets	waardoor	je	verbaasd	bent	over	jezelf.
Vaardigheden	blijven	niet	beperkt	tot	wat	je	al	kent	en	doet.
Wie	goed	is	in	het	plannen	van	zijn	huishouden,	kan	ook	leestijd	in	de	agenda
zetten.	Neem	een	e-reader	met	een	maandelijks	abonnement.
Durf	je	in	de	grootste	achtbaan	rondjes	te	draaien,	dan	heb	je	ook	het	lef	om
over	 de	 drempel	 van	 een	 concullega	 te	 stappen.	 Vraag	 of	 je	 een	 dag	mag
meelopen.

Wat	geloof	je?
Daar	is	de	stem	van	de	innerlijke	criticus	met	die	eeuwenlange	geschiedenis.
Je	 komt	haar	 tegen	 in	de	 reclame,	 in	dat	 leuke	 liedje,	bij	 je	 vriendinnen,	de
vriendelijke	 stem	 van	 je	 moeder	 of	 de	 hatelijke	 opmerking	 van	 het
vriendinnetje	op	de	lagere	school.
Je	bent	hun	op-	en	aanmerkingen	gaan	geloven.
‘Nog	niet.’
‘Je	moet	minstens	tien	kilo	afvallen	voordat...	‘
‘Je	kunt	dat	niet.’
‘Wie	ben	je	wel,	dat	je	dat	doet.	‘
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‘Doe	maar	normaal.’
‘Zoiets	doen	wij	niet.’

Je	 zucht	 en	 berust.	 Je	 schouders	 zakken.	 Je	 maag	 komt	 in	 de	 verdrukking
tussen	je	borst	en	je	buik,	die	dan	trouwens	ook	uitzet.
Nu	is	het	moment	om	je	te	herinneren.	Terug	te	gaan	naar	hoe	het	voelt	als	je
wél	geslaagd	bent.	Dat	doe	je	door	levensecht	te	dromen,	je	in	te	beelden	dat
je	je	doel	gehaald	hebt.
Je	‘ware	zelf’	is	gelukkig.	Voor	Kroko	en	Bles	is	dit	hetzelfde	als	wanneer	je	je
droom	leeft.	Kroko	voelt	zich	veilig	en	zal	meewerken.

Oefening
Droom	in	het	Nu

Deze	oefening	werkt	 als	 jouw	 verlanglijstje	 naar	 Kroko	 en	 Bles.	 Zowel
Kroko	 als	 Bles	 heeft	 maar	 één	 doel,	 namelijk	 jou	 veilig	 houden	 én
gelukkig	maken.	Over	de	manier	waarop	zijn	ze	het	niet	altijd	met	elkaar
eens,	maar	jouw	geluk	staat	bij	beiden	voorop.	Als	ze	jouw	verlanglijstje
kennen	 én	 je	 laat	 ze	 voelen	 hoe	 blij	 je	 bent	 als	 je	 wensen	 vervuld
worden,	werken	ze	naar	beste	vermogen	samen.

Wat	heb	je	nodig
Vijf	minuutjes	tijd
Een	rustig	plekje
Een	passpiegel

Denk	aan	de	situatie	waar	je	naar	verlangt.
Maak	jouw	situatie	zo	reëel	mogelijk.
Trek	kleding	aan	die	je	draagt	als	je	doet	wat	je	doen	wilt.
Ga	staan	zoals	je	staat	als	je	de	gewenste	situatie	hebt	bereikt.
Kijk	zoals	je	kijkt	als	je	hebt	wat	je	wilt.



•

»

»

»

»

Luister	naar	muziek	die	je	graag	hoort	als	je	doet	wat	je	doen	wilt.

Zie	je	jezelf	op	de	bank	met	het	spannende	boek?	Welke	kleren	heb
je	aan?	Naar	welke	muziek	luister	je?
Wil	je	schilderen,	doe	dan	alsof	je	een	penseel	in	je	hand	hebt.	Welke
kleur	verf	zit	erop	?	Ga	staan	alsof	je	voor	een	schildersezel	staat	en
beweeg	je	penseel	over	het	doek.	Hoe	voelt	dit?

Adem	 eens	 goed	 door,	 want	 je	 longen	 krijgen	 ruimte	 als	 je
schouders	rechtstaan.
Kijk	naar	 jezelf.	 Verandert	 er	 iets	 in	 je	gezicht?	 Twinkelen	 je	ogen?
Ontspant	je	kaak?

Maak	dit	gevoel	van	geslaagd	zijn	groot,	groter,	nog	groter.
Voel	de	blijdschap,	want	je	doet	wat	je	wilt.
Voel	de	vrijheid,	rust,	liefde,	ruimte	en	stilte.
Lach	tegen	jezelf.	Knijp	in	je	rechterhand.

Herhaal	deze	oefening	regelmatig,	zo’n	twee	keer	per	week.

Elke	keer	als	er	weer	een	stemmetje	begint	te	kletsen,	knijp	je	 in	 je
rechterhand.
Dit	knijpen	roept	het	gevoel	op	dat	hoort	bij	je	wens.
Je	voelt	blijheid,	vrijheid,	ruimte,	rust.	Net	wat	jij	nodig	hebt.	Dit	is	de
spirit	waarmee	jij	op	je	doel	afgaat.

Deze	geleide	visualisatie	vind	je	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus.

Hardnekkige	stemmetjes
Sommige	 stemmen	 zijn	 zo	 hardnekkig,	 dat	 ze	 van	 het	 tegendeel	 moeten

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


worden	 overtuigd.	 Vervelende	 vriendinnetjes	 van	 vroeger	 hebben	 je	 iets
wijsgemaakt.	Je	krijgt	het	maar	niet	uit	je	hoofd.

Je	 allerbeste	 vriendin,	 jijzelf,	 kan	de	waarheid	 vertellen.	 Positief	 tegen	 jezelf
praten	met	aandacht	bij	een	blij,	positief	buikgevoel,	geeft	Kroko	sein	veilig.
Bles	is	vrolijk.
Je	 lichaam	 reageert	 meteen.	 Je	 rug	 is	 recht	 en	 je	 ogen	 stralen.	 je	 gaat
doelgericht	op	pad.

Waar	je	je	aandacht	op	richt,	groeit

‘Elke	gedachte	die	we	denken,	creëert	onze	toekomst.

Het	ogenblik	van	macht	is	altijd	het	huidige	moment.

De	belangrijkste	onderliggende	gedachte	die	iedereen	heeft	is:

“Ik	ben	niet	goed	genoeg.”

Dit	is	maar	een	gedachte	en	een	gedachte	kan	veranderd	worden.’

Louise	L.	Hay	(2002),	Je	kunt	je	leven	helen

Affirmaties
Louise	Hay	legt	in	het	boek	Je	kunt	je	leven	helen	uit	hoe	zij	door	verandering
van	denken	genezen	 is	 van	kanker.	Zij	deed	dit	met	name	door	wrok	 los	 te
laten	en	 te	vergeven.	Zij	 leerde	om	van	zichzelf	 te	houden	door	dit	 zo	vaak
mogelijk	tegen	zichzelf	te	zeggen	en	te	durven	voelen.

Een	affirmatie	of	krachtzin	is	een	zin	waarin	je	je	wensen	duidelijk	verwoordt.
Door	de	zin	regelmatig	met	gevoel	uit	te	spreken,	vertel	 je	 je	wensen	aan	je
onderbewuste,	 95%	 van	 je	 brein.	 Met	 gevoel	 betekent	 zó,	 dat	 je	 het	 echt
meent.	 Het	 kan	 zijn	 dat	 je	 weerstand	 voelt,	 een	 traantje	 laat	 of	 zelfs	 boos
wordt.	Dan	kun	je	de	zin	zo	vaak	veranderen	tot	je	niet	meer	boos	wordt	of	er
zelfs	een	liedje	van	kunt	maken.

Hardop	uitspreken
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Een	 manier	 om	 met	 je	 onderbewuste	 te	 spreken,	 is	 door	 een	 gedachte	 of
wens	hardop	uit	te	spreken.	Tijdens	het	uitspreken,	roep	je	het	gevoel	op	dat
hoort	bij	 de	gewenste	uitkomst.	 Kun	 je	plaatjes	maken	 in	 je	hoofd,	 kijk	dan
naar	het	beeld	van	het	behaalde	doel	of	kijk	naar	een	foto.	Daardoor	werken
Kroko	en	Bles	mee.

Gebruik	je	affirmaties	(krachtzinnen),	zorg	er	dan	voor	dat:
je	hoofd	stil	is
de	wens	positief	geformuleerd	is
je	je	zo	voelt	alsof	je	wens	al	uitgekomen	is
je	‘doe-woorden’	gebruikt	(Ik	heb,	ik	ben,	ik	kan,	ik	voel)
de	affirmatie	 in	de	tegenwoordige	tijd	staat	 (‘Ik	heb’	 in	plaats	van	 ‘ik	zou
graag’)
je	duidelijk	bent.

Voorbeelden	van	affirmaties	zijn:
‘Ik	sta	mezelf	toe	ontspannen	te	leven	en	met	de	stroom	mee	te	gaan.’
‘Er	is	altijd	genoeg	voor	mij	en	mijn	geliefden.’
‘Ik	doe	wat	echt	essentieel	is	in	mijn	leven.’

Op	www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
vind	je	nog	enkele	ondersteunende	affirmaties.

Affirmaties	 spreek	 je	 twee	 keer	 per	 dag	 tien	 keer	 hardop	 uit.	 Dit	 doe	 je
dagelijks,	meerdere	dagen	achter	elkaar.	Hoe	meer	zintuigen	jij	gebruikt	om	je
wens	duidelijk	te	maken	aan	Kroko	en	Bles,	hoe	sneller	je	je	doel	bereikt.
Je	kunt	ook	een	affirmatieschriftje	gebruiken.	Hierin	schrijf	je	de	krachtzinnen
een	aantal	keren	achter	elkaar	op.	Als	je	een	telefoon	hebt	die	gesprekken	kan
opnemen,	kun	je	de	affirmaties	ook	inspreken	en	terugluisteren.
Je	gaat	hier	zolang	mee	door	tot	het	gevoel	dat	bij	je	wens	hoort,	er	spontaan

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


is	als	je	hieraan	denkt.

Je	ware	zelf

Kwaliteiten
Alles	wat	 je	doet	om	je	doel	te	bereiken,	doe	je	om	je	gelukkig	te	voelen.	Je
wilt	vanuit	bezieling	leven.	Wat	jij	goed	kunt	en	bij	je	past,	vind	je	leuk	om	te
doen.	Je	hebt	daarvoor	de	kwaliteiten	in	huis.	Kwaliteiten	die	met	je	‘ware	zelf’
meegekomen	zijn.
Ze	voelen	natuurlijk,	eigen.	Daardoor	realiseer	je	je	amper	dat	je	ze	hebt.
Als	 je	werkt	met	 je	 kwaliteiten,	 voel	 je	 je	blij.	 Je	 leert	 snel	 als	 je	 ze	voor	het
eerst	gebruikt.	Men	zegt	dan	dat	je	aanleg	hebt.
Kwaliteiten	 mis	 je	 als	 je	 ze	 niet	 kunt	 gebruiken.	 Ermee	 werken	 voelt	 als
moeiteloos,	als	flow.	Je	krijgt	er	energie	van.

Energy	or	no	energy,	that’s	the	question
Als	er	genoeg	afwisseling	is	tussen	wat	je	graag	doet	en	wat	voelt	als	moeten,
houd	 je	 energie.	 Elke	 dag	 heb	 je	 wel	 activiteiten	 op	 je	 lijstje	 staan	 die	 je
minder	 leuk	 vindt.	Daar	 is	 niks	mis	mee.	 Vervelend	wordt	 het,	 als	 er	weinig
leuke	bezigheden	tegenover	staan.	De	activiteiten	waarin	je	jezelf	verliest,	de
tijd	vergeet.
Vermoeiend	is	het	ook	als	een	ander	jouw	kwaliteiten	ziet	en	gebruikt.	Je	hebt
het	 idee	 dat	 je	 er	 zelf	 niets	 over	 te	 vertellen	 hebt.	 Als	 je	 de	 zeggenschap
verliest	over	je	ontwikkeling,	je	verplicht	voelt	in	plaats	van	gedreven,	kan	dit
leiden	tot	een	burn-out.
Hoe	beter	je	je	kwaliteiten	kent,	hoe	gemakkelijker	het	is	om	deze	bewust	in
te	zetten.	 Je	past	ze	niet	allemaal	dagelijks	 toe.	Als	kind	gebruikte	 je	andere
kwaliteiten	 dan	 nu.	 Je	 hoeft	 ze	 je	 alleen	 te	 herinneren.	 Verleren	 doe	 je	 ze
nooit.

Jong	geleerd	is	oud	gedaan
Als	ik	mijn	moeder	vroeg	naar	wat	ik	als	kind	deed,	kwam	er	een	glimlach	om



•
•
•

haar	 lippen.	 ‘Jij	 zat	 altijd	 te	wroeten	 in	 de	 grond.	Dan	 kwam	 je	 binnen	met
handen	vol	regenwormen,	die	legde	je	op	tafel	…	’n	worm…	nog	’n	worm…
nog	een	worm…’
Wroeten	doe	ik	nog	steeds,	in	boeken.	Het	blijkt	een	handige	eigenschap	bij
schrijven.

Hoe	langer	je	lijstje	van	‘deze	kwaliteiten	horen	bij	mij’,	hoe	gemakkelijker	jij	je
doel	bereikt.

Ieder	mens	heeft	dingen	die	hij	graag	doet.	De	een	leest	graag,	de	ander	sport
of	knutselt	graag.	Meestal	heb	je	een	bepaalde	aanleg	voor	deze	bezigheden.
In	deze	aanleg	herken	je	de	kwaliteit	die	bij	 jou	hoort.	Een	kwaliteit	staat	 los
van	de	bezigheid.
Ik	kan	bijvoorbeeld	goed	analyseren,	dingen	uitpluizen.	Daardoor	vind	ik	het
leuk	om	onderzoek	te	doen	om	een	boek	te	schrijven	én	om	uren	te	snuffelen
op	een	rommelmarkt,	om	die	ene	‘knoop’	te	vinden.

Oefening
Welke	kwaliteiten	zitten	in	jouw	pakket?

Je	 kent	 al	 een	 aantal	 kwaliteiten	 van	 jezelf.	 Je	 kunt	 er	 nog	 meer
ontdekken.
Mijmer	over	de	volgende	vragen.
Schrijf	 je	 gedachtespinsels	 uit.	 Dit	 kan	 in	 een	 mindmap,	 met	 in	 het
centrum	‘mijn	kwaliteiten’.
Je	kunt	ook	een	tekening	maken.

Wat	heb	je	nodig?
Een	rustige	plek
Een	stil	hoofd	(begin	eventueel	met	in	de	knoop,	uit	de	knoop)
Een	halfuurtje,	minimaal
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Potlood,	pen,	kleurpotloden
Een	groot	vel	papier	(A3).

In	 het	 midden	 van	 het	 vel	 papier	 teken	 je	 een	 groot	 hart.	 Daarin
schrijf	je	‘mijn	kwaliteiten’.	Je	kunt	er	een	foto	van	jezelf	inplakken.

Elk	van	de	onderstaande	vragen	vormt	een	tak	of	zijtak.	 (neem	het
kernwoord	van	de	vraag	en	plaats	dat	op	een	tak).

Waar	ben	je	goed	in?
Wat	doe	je	graag?
Welk	compliment	heb	jij	ontvangen?	Welk	talent	werd	gezien?
Kijk	naar	een	leuke	periode	in	je	leven.
Wat	maakte	deze	periode	zo	leuk?
Waarvan	kreeg	je	energie?
Wanneer	heb	jij	een	topdag?
Wat	doe	je	op	zo’n	dag?
Waarmee	vergeet	jij	de	tijd?
Wat	doe	je	dan?
Op	welke	prestaties	ben	je	trots?

Mijmer	met	een	glimlach	om	je	lippen.	Laat	je	gedachten	gaan.

Een	instructievideo	voor	de	mindmap	vind	je	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus.

Vol	goede	moed	verder
Je	hebt	je	plan	ontworpen.	Je	hebt	overlegd	met	de	mensen	die	je	lief	zijn.	Als
je	 het	 even	 niet	 ziet	 zitten,	 geef	 jezelf	 een	 schouderklopje	 en	 je	 bent
dankbaar.	Je	zorgt	dat	Kroko	en	Bles	in	de	goede	richting	blijven	gaan.	Je	kent
je	talenten.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


Wie	houdt	jou	nog	af	van	je	ideaal?



Hoofdstuk	5

Van	intentie	naar	essentie

‘Stop,	waar	ren	je	heen?

De	hemel	is	in	jou.



Zoek	je	hem	ergens	anders,

dan	loop	je	hem	voortdurend	mis.’

Angelus	Silesius	(1624-1677)

Inleiding
In	 Bhutan,	 een	 boeddhistisch	 land	 in	 de	 Himalaya,	 leeft	 men	 met	 de
seizoenen.	Het	is	een	agrarisch	land.	Het	beleid	van	de	overheid	is	gebaseerd
op	 het	 Bruto	 Nationaal	 Geluk.	 Niet	 geld,	 maar	 geluk	 voor	 zijn	 inwoners,
bepaalt	wat	er	gebeurt.	Het	belangrijkste	exportproduct	is	hun	levensfilosofie.
Al	 tientallen	 jaren	was	het	mijn	droom	om	Bhutan	met	eigen	ogen	zien.	De
mensen	 zijn	 er	 bedeesd.	 Men	 loopt	 rondjes	 rechtsom	 het	 heiligdom.	 De
choten,	de	gebedsmolen	in	de	hand,	draait,	terwijl	de	mantra	zachtjes	wordt
herhaald.	Er	gaat	vrede	en	rust	vanuit.	De	glimlach	om	de	mond	is	ook	in	de
ogen	te	zien.
Bhutanezen	 kijken	 je	 met	 interesse	 aan.	 In	 hun	 vriendelijke	 blik	 herken	 ik
verbinding	met	mij,	maar	 zeker	met	 zichzelf.	 De	mensen	 stralen	 in	 alle	 rust
geluk	uit.

Geluk	is	een	trilling
Geluk	 is	een	 trilling	 in	 jezelf.	Het	 is	harmonie,	balans.	Balans	 tussen	denken,
voelen	en	willen.	Er	is	flow.
Geluk,	 flow,	 hoort	 bij	 wie	 jij	 bent,	 je	 essentie.	 Bij	 leven	 vanuit	 de	 essentie
horen	 een	 Kroko	 en	 Bles	 die	 veilig	 en	 blij	 zijn.	 Hoe	 kom	 je	 daar?	 Heel
eenvoudig,	 je	 kiest	ervoor.	 Je	kiest	 vanuit	 stilte,	 vanuit	 rust.	De	ervaring	van
stilte,	rust,	ruimte	creativiteit,	blijheid	en	harmonie	is	zo	oud	als	de	mensheid
zelf.
Hoe	 vind	 je	 die?	 Je	 schakelt	 je	 gedachten	 uit.	 Je	 gebruikt	 je	 brein	 om	 je	 te
herinneren	aan	stilte.	Dan	verschuift	de	focus	van	brein	naar	gevoel	en	daar	is
stilte,	rust.	Zak	in	dit	gevoel	en	je	bent	bij	je	essentie.

Je	zielsverlangen
In	 de	 essentie	 ligt	 je	 zielsverlangen.	 Het	 verlangen	 van	 je	 ziel	 om	 te



ontwikkelen	en	om	eerdere	trauma’s,	angsten	los	te	laten.
Essentie,	vrede	en	rust	is	er	altijd.	Het	is	de	basis	die	onder	je	denken,	je	onrust
ligt.
Het	 enige	moment	 is	 het	NU.	 In	NU	 kun	 je	 denken,	 voelen	 en	 daaronder	 is
vrede:	daar	ben	jij.

Verandering

Stap-voor-stap
Verandering	verloopt	stapsgewijs.
Het	begint	met	herkennen	dat	je	je	niet	meer	zo	blij	voelt	met	dat	wat	je	doet
of	dat	wat	er	is.	Je	kunt	net	doen	of	dit	niet	zo	is.	Je	zoekt	andere	dingen	op
die	je	wel	leuk	vindt.	Je	drinkt	’s	avonds	een	glaasje	extra.
Je	 blijft	 doen	wat	 je	 deed,	 al	 is	 het	met	 lichte	 tegenzin.	 Je	 kijkt	 uit	 naar	 de
reorganisatie	op	je	werk.	Die	pakt	misschien	wel	in	je	voordeel	uit.
Je	begint	te	mopperen	en	legt	de	schuld	van	jouw	lamlendige	gevoel	bij	een
ander.	Je	wordt	vermoeider	en	vermoeider	en	komt	niet	meer	toe	aan	leuke
dingen.
Je	omgeving	verandert	niet.	Op	het	moment	dat	 je	erkent	dat	 je	omgeving
jou	 niet	meer	 biedt	 wat	 je	 nodig	 hebt,	 is	 de	 eerste	 stap	 gezet.	 Je	 wordt	 je
bewust	van	de	onvrede	in	jezelf,	durft	te	voelen	in	plaats	van	te	mopperen.	Nu
kun	je	verder	en	loslaten	wat	jou	beperkt.

Er	wordt	voor	je	gekozen
Ooit	heb	je	gekozen.	Je	koos	je	opleiding,	je	beroep.
Vroeger	 speelde	 je	misschien	 graag	met	 poppen.	 Dat	 was	 geen	 keuze.	 Dat
gebeurde	 gewoon.	 Poppen,	 daarvan	 ging	 je	 gezichtje	 stralen.	 De	 kwaliteit
‘zorgen	 voor’	 werd	 opgepikt	 door	 je	 moeder	 en	 vader.	 Zij	 waren	 op	 dat
moment	gerustgesteld.	‘Zorgen	voor’	is	herkenbaar.	Daar	zijn	legio	beroepen
in	te	vinden.	Je	was	zes	jaar	en	speelde	in	een	verpleegstersuniform	met	een
dokterskoffertje.	Je	had	daar	niet	om	gevraagd.	Je	kreeg	het	gewoon.



Je	 had	 een	 sterk	 invoelend	 vermogen	 en	 nam	 ongevraagd	 je	 moeder
karweitjes	uit	handen.

Alle	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	 je	 kwaliteit	 zorg.	 Onbewust,	 of	misschien
wel	bewust,	is	je	beroep	en	daarmee	je	toekomst	bepaald.
Oké,	je	speelde	graag	met	poppen,	maar	niet	de	hele	dag.	Af	en	toe	wilde	je
ook	graag	met	Lego	spelen.	Die	was	van	je	broer.	Daar	moest	je	vanaf	blijven.
Je	 kwaliteiten	 creativiteit	 en	 technisch	 inzicht	 kregen	 geen	 aandacht.
Verdwenen	naar	de	achtergrond.
Kroko	vond	dit	prima.	Je	moeder	en	vader	waardeerden	je	als	‘echt	meisje’	en
je	broer	bleef	van	je	poppen	af.	Bles	begint	zich	 langzaam	te	vervelen.	Waar
blijf	je	nu	met	je	Lego?	Je	hoort	hem	niet.

Zelf	kiezen
Je	kiest	je	opleiding,	je	beroep.	Wie	heeft	gekozen?
Je	begint	vol	goede	moed	aan	je	eerste	baan.	Je	hebt	nog	veel	te	leren.	Kroko
vindt	het	prima.	Je	zorgt,	krijgt	complimenten.
Bles	 heeft	 voldoende	 uitdaging,	 dus	 ook	 prima.	 Je	 wordt	 geroutineerd.
Gelukkig	 lijk	 je	creatief	en	 je	hebt	technisch	 inzicht.	Je	denkt	 in	oplossingen.
Dat	levert	tevreden,	blije	gezichten	op	in	je	omgeving.

Heel
Gelukkig	en	blij	ben	je	in	je	lijf.	Het	is	een	gevoel.	Je	verstand	heb	je	nodig	om
te	beseffen	wat	het	is	dat	jou	je	ongelukkig	laat	voelen.	Verandering	verloopt
in	vier	stappen.
Je	herkent	dat	je	niet	lekker	in	je	vel	zit.	Je	erkent	het.	Erkennen	betekent	dat
je	stopt	met	ontkennen.	Dan	komt	de	stap	van	bewust	durven	voelen	van	de
vermoeidheid,	 de	 stress	 of	 boosheid.	 Bewust	 voelen	 is	 de	 eerste	 stap	 naar
loslaten.

Herkennen
Opeens	 is	het	niet	meer	 zo	 leuk.	 Je	mondhoeken	zakken	en	 je	ogen	missen
een	lach.	Bles	verveelt	zich	en	slaat	met	zijn	achterbenen.	Er	is	teveel	dat	moet



en	te	weinig	dat	mag.
Kroko	zegt	dat	je	nog	beter	je	best	moet	doen.	Dan	blijven	je	baas	en	collega’s
blij.	Bles	steigert	nog	vaker	en	hoger.

Erkennen
Je	gaat	met	 tegenzin	naar	 je	werk.	 Thuis	 krijg	 je	 steeds	vaker	opmerkingen,
dat	je	een	lang	gezicht	trekt.	Je	hebt	intussen	een	hekel	aan	al	die	zorgklusjes,
je	 krijgt	 hoofdpijn	 en	 je	 spieren	 staan	 stram.	 Je	 verzet	 je	 tegen	 nóg	 meer
moeten.

Ervaren
Er	ontstaat	een	leegte	van	binnen.	Eerst	merk	je	hem	niet	op.
Wat	 je	opvalt,	zijn	de	momenten	dat	 je	blij	bent.	Dat	 je	 iets	doet	wat	 jij	 leuk
vindt,	waarin	je	de	tijd	verliest	en	waar	je	energie	van	krijgt.	Als	je	in	flow	bent,
in	verbinding	met	je	ware	zelf.

Loslaten
‘Zorgen	voor’	heeft	genoeg	aandacht	gehad.	Andere	kwaliteiten	zijn	aan	de
beurt.
Kroko	zet	een	grote	bek	op	en	hapt	naar	Bles.	Je	neemt	de	teugels	van	Bles.
Stapje	 voor	 stapje	 ga	 je	 een	 andere	 kant	 van	 ‘zorgen	 voor’	 bekijken.	 Een
manier	waarop	 je	 creativiteit	 en	 technisch	 inzicht	 zich	 kunnen	 ontwikkelen.
Welke	kant	ga	je	op?

Houden	van	jezelf

Ja	tegen	jezelf
Je	stapt	zelf	in	de	valkuil	om	steeds	ja	te	zeggen	tegen	een	ander	en	jezelf	te
vergeten.
Er	zijn	zoveel	van	die	dagen	dat	je	moe	bent	van	‘van	alles’.	Je	hebt	nog	even
je	collega	geholpen,	boodschappen	gedaan,	je	kinderen	gehaald	en	gebracht
en	op	tijd	het	eten	op	tafel.	Daarna	je	vriendin	een	peptalk	gegeven.



Uiteindelijk	zak	je	moe	en	chagrijnig	op	de	bank.	In	dat	boek	heb	je	geen	zin
meer.	Zeg	nou	zelf,	daar	word	je	niet	vrolijk	van.	En	je	blijft	toch	moe.
Het	vervelende	is	dat	er	dan	zo’n	stemmetje	begint	met	‘weer	niet	gelukt.’	Of
‘zie	je	wel,	je	bent	het	niet	waard.’
In	plaats	van	naar	het	stemmetje	te	 luisteren,	ga	 je	voor	de	spiegel	staan.	Je
legt	je	handen	op	je	hart	en	zegt	‘Ik	vergeef	mezelf.’

‘Voor	mij	begint	mezelf	liefhebben	met	mezelf	nooit	of	te	nimmer	te	bekritiseren	om	iets.’

Louise	L.	Hay	(2002),	Je	kunt	je	leven	helen

Oefening
‘Ik	hou	van	jou’

Ga	zitten.	Zit	je	gemakkelijk?	Sluit	dan	je	ogen	en	ontspan.

Haal	 een	 paar	 keer	 diep	 adem	 en	 ontspan	 op	 de	 uitademing	 net	 een
beetje	meer.

Breng	nu	één	hand	 (linker)	 naar	het	midden	van	 je	borst	 en	 laat	hem
daar	even	rusten.

Leg	dan	rustig	je	andere	hand	(rechter)	daar	bovenop	en	voel	gewoon
even	hoe	dat	voelt.

Voel	met	je	handen	je	borst	en	voel	met	je	borst	je	handen.

Hoe	voelt	dat?	Wat	doet	dat	met	jou?

Misschien	voel	je	je	een	beetje	vreemd,	of	beginnen	er	zomaar	tranen	te
stromen.

Misschien	 voel	 je	 een	 diepere	 ontspanning,	 of	 voel	 je	 juist	weerstand
opkomen.



Wat	er	ook	gebeurt,	herhaal	deze	vier	woorden	voor	jezelf:

‘Ik	hou	van	jou.’

Spreek	ze	nu	werkelijk	hardop	uit	en	herhaal	ze	zo	vaak	je	wilt,	terwijl	je
de	intonatie	verandert	of	zelfs	een	andere	taal	uitprobeert.
Ook	kun	 je	er	nog	zinnen	aan	toevoegen,	maar	keer	steeds	terug	naar
deze	vier	krachtige	woorden.	Je	kunt	de	oefening	stoppen	en	gewoon
navoelen	hoe	je	je	nu	voelt.

‘Vraag:	Wie	is	het	die	dit	gevoel	voelt?	Je	ik	of	je	Zelf?’

Jan	Hoevenaars

In	plaats	van	‘Ik	hou	van	jou’,	kun	je	ook	zeggen	‘Ik	hou	van	mij’.

Deze	meditatie	kun	je	beluisteren
op:	www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus.

Vergeven	is	loslaten
Vergeven	 betekent	 loslaten.	 Loslaten	 van	 bijvoorbeeld	 schuldgevoel,
verwijten	 en	boosheid.	 Je	praat	 niet	 je	 gedrag	goed.	 Loslaten	betekent	 ook
dat	Kroko	minder	reden	heeft	om	zijn	bek	open	te	trekken.
Het	is	niet	belangrijk	om	te	weten	hoe	je	kunt	vergeven.	Als	jij	bereid	bent	om
te	vergeven,	zorgt	het	universum	wel	voor	het	hoe.

Vergeven	laat	je	milder,	met	mededogen	oordelen	over	jezelf.
Mededogen	heeft	volgens	de	positieve	psychologie	veel	voordelen.
Zelfcompassie,	 dat	 betekent	 ervaren	 dat	 je	 goed	 bent	 zoals	 je	 bent,	met	 je
kwetsbaarheden	en	zeker	met	je	kwaliteiten.	Hiermee	is	compassie	met	jezelf,
een	 vriendelijke	 glimlach	 naar	 de	 persoon	 in	 de	 spiegel,	 de	 basis	 voor	 het
ervaren	van	geluk.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
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Liefdevol,	glimlachend	naar	jezelf	kijken,	waardoor	je:
je	opgewekter	voelt
positiever	over	jezelf	denkt
negatieve	ervaringen	accepteert
optimistisch	bent
dankbaar	bent	voor	wat	je	wel	bereikt	hebt
minder	bang	bent	om	fouten	te	maken
gemotiveerd	wordt	om	te	bereiken	wat	je	wilt
creativiteit	toeneemt
je	gemakkelijker	aanpast	en	veerkrachtiger	bent
je	beter	voelt
ruimte	creëert	voor	je	eigen	wijsheid
ontstresst,	dus	lekker	in	je	vel	zit
gezonder	bent.

Dankbaarheid
Naast	 vergeving,	 maakt	 dankbaarheid	 je	 leven	 aangenamer.	 Door	 bewust
dankbaar	 te	 zijn,	 voel	 je	verbinding	met	de	mensen	die	 je	dierbaar	 zijn.	Het
maakt	 ‘vergeet	 jezelf	niet’	gemakkelijker.	Door	dankbaarheid	te	ontwikkelen,
label	je	het	gedrag	van	anderen	positiever.
Spreek	 je	 dankbaarheid	 ten	opzichte	 van	 anderen	uit,	 dan	word	 je	 aardiger
gevonden.	 Spreek	 dankbaarheid	 naar	 jezelf	 uit	 en	 je	 vind	 jezelf	 aardiger.	 Je
bent	gelukkiger.

Oefening
Ideeën	voor	dankbaarheid

Schrijf	een	brief	aan	een	dierbare	die	veel	voor	 je	betekent	en	 lees
deze	voor.
Spreek	één	dag	in	de	week	je	dankbaarheid	uit	naar	personen,	ook



•

jezelf	natuurlijk,	naar	het	universum,	God	of	wie	of	wat	jou	dankbaar
stemt.

Plan	deze	dag	in	je	agenda.
Koop	een	leuk	notitieboekje.	Gebruik	per	dag	één	pagina.
Schrijf	voordat	je	naar	bed	gaat,	drie	dingen	op	waar	je	die	dag	blij
om	of	dankbaar	voor	bent.	Versier	als	je	zin	en	of	tijd	hebt,	de	pagina
met	doedels,	plaatjes	of	kleurtjes.

Ideaal
Je	weet	één	ding.	Je	wilt	 je	gelukkig	voelen	en	ertoe	doen.	Je	wilt	gezien	en
gehoord	worden	 in	wie	 jij	bent	en	waar	 jij	goed	 in	bent.	 Je	wilt	 voldoening
voelen	en	blij	zijn	met	jezelf.	Je	mag	het	met	een	mooie	term	innerlijk	vervuld
of	bezield	noemen.

Wat	wil	je?
Je	wilt	richting	geven	aan	je	leven.
Kroko	wil	zich	veilig	voelen	en	Bles	wil	uitdaging.
Je	kunt	oneindig	in	je	hoofd	blijven	herhalen	‘Wat	wil	ik?’	Met	je	brein	kom	je
echter	niet	verder.	Geluk	zit	niet	in	je	hoofd,	geluk	zit	in	je	lijf.

Waarheen	ga	je	Bles	leiden?
Hoe	wil	jij	je	voelen?	Kun	je	daar	contact	mee	maken?

Op	www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/voelen	vind	je	hiervoor
de	meditatie	‘Dit	wil	ik	voelen’.

Wat	heb	je	nodig,	wat	kun	je	doen	om	vanuit	dit	gevoel	in	het	leven	te	staan?
Natuurlijk	heb	je	allang	bedacht	wat	je	wilt	doen.	Je	hebt	er	misschien	al	over
gedroomd.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/voelen


Praktische	zaken	tellen	mee,	zoals	reisafstand	of	haal-	en	brengtijden	voor	je
kinderen.	 Dat	 is	 de	 taal	 die	 Kroko	 verstaat.	 Er	 wordt	 aan	 vaste	 paadjes
gewerkt.
Je	verstand	gaat	voor	praktisch.	Bles	werkt	niet	mee.	Dat	is	lastig.
Je	mist	de	spirit,	de	sprankel	in	je	buik.

Geluk
Je	onderbewuste	heeft	maar	één	taak.	Dat	is	zorgen	voor	jouw	geluk.	Je	bent
gelukkig	als	je	veilig	bent,	je	kwaliteiten	kunt	inzetten	en	kunt	leven	vanuit	je
kern,	je	ware	zelf.

Geluk	 kan	 zich	 uiten	 in	 gevoelens	 van	 blijdschap,	 vrede,	 stilte,	 ruimte,
creativiteit	of	vrede.	Het	zijn	gevoelens	die	zo	oud	zijn	als	de	mensheid	zelf.	Ze
komen	vanuit	 je	ware	 zelf,	 vanuit	 je	 essentie.	Het	 zijn	gevoelens	die	 je	 kunt
voelen	als	je	door	het	bos	of	langs	het	strand	wandelt.	In	stilte,	je	hoofd	leeg,
één	met	je	omgeving.
Bewust	 je	zintuigen	gebruiken,	kan	je	ook	helpen.	Ben	je	aan	de	wandel,	sta
dan	 eens	 stil	 bij	 een	 boom.	 Voel	 de	 bast	 van	 die	 boom,	 of	 luister	 naar	 de
specht,	terwijl	je	even	je	ogen	sluit.

Buikpijn	of	spanning	in	je	buik?
Stel	je	voor	dat	je	doet	wat	je	wilt.	Hoe	voelt	dat?
Bles	is	een	gevoelig	dier.	Het	laat	je	voelen.
Je	 kunt	 kiezen	hoe	 je	 je	wilt	 voelen.	 Kies	 je	 voor	buikpijn,	 of	 spanning	 in	 je
buik?
Door	 stress	 stroomt	 er	 te	 weinig	 bloed	 door	 de	 bloedvaten	 in	 je	 darmen.
Daardoor	 kan	 je	 eten	 niet	 goed	 verteerd	 worden.	 Dit	 levert	 op	 de	 meest
ongelegen	momenten	buikpijn	op.	Of	je	wilt	of	niet...	je	voelt.

Je	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	bewust	te	kiezen	voor	wat	je	voelt.	Dit	doe	je
door	met	aandacht	naar	je	buik	te	gaan.
Denk	aan	dat	wat	je	wilt	en	voel	je	buik.	Als	steuntje	kun	je	je	mindmap	erbij



pakken.
Doe	alsof	je	je	doel	al	bereikt	hebt.	Trek	bijvoorbeeld	de	kleren	aan	die	bij	jou
ideaal	horen.	Hoe	blij	en	trots	voel	jij	je	als	je	doet	wat	je	wilt?	Verdeel	de	weg
naar	je	ideaal	in	stappen.	Maak	de	stapjes	steeds	kleiner,	en	voel	je	buik.	Doe
dit	 net	 zolang	 totdat	 je	 een	 aangename	 spanning	 in	 je	 buik	 voelt.	 Die	 stap
neem	je.

Misschien	lijkt	het	je	heerlijk	om	toneel	te	spelen,	maar	het	idee	dat	er	zoveel
mensen	naar	je	kijken,	maakt	je	doodsbang.
De	weg	die	naar	het	toneel	leidt,	deel	je	op	in	stapjes.	De	eerste	stap	kan	zijn
dat	 je	 informeert	of	de	plaatselijke	toneelvereniging	nog	leden	zoekt.	Stel	 je
voor	dat	je	op	de	voorzitter	afstapt,	voel	je	buik.	Krijg	je	buikpijn,	dan	stel	je	je
voor	dat	 je	 opbelt.	 Zie	 jezelf	 dat	 ook	 in	 gedachten	doen.	Heb	 je	 nu	minder
buikpijn?	Je	maakt	de	stap	net	zo	klein	tot	 je	een	aangename	spanning	in	je
buik	voelt…	Die	stap	neem	je.

Vanuit	deze	aangename	spanning,	deze	energie,	leid	je	Bles	verder.	Dit	geeft
je	een	beetje	spanning	in	je	buik	en	een	glimlach	om	je	lippen.	Je	vertelt	het
aan	 je	 partner,	 misschien	 aan	 je	 vriendinnen.	 Jij	 leidt,	 het	 onderbewuste
werkt.	Je	omgeving	beweegt	mee.

Gedicht:	Als	ik	blijf	doen	wat	ik	altijd	heb	gedaan

Als	ik	blijf	doen	wat	ik	altijd	heb	gedaan,

blijf	ik	krijgen	wat	ik	altijd	heb	gekregen.

Als	ik	blijf	kijken	zoals	ik	altijd	heb	gekeken,

blijf	ik	denken	als	ik	altijd	heb	gedacht.

Als	ik	blijf	denken	zoals	ik	altijd	heb	gedacht,

blijf	ik	geloven	zoals	ik	altijd	heb	geloofd.

Als	ik	blijf	geloven	wat	ik	altijd	heb	geloofd,

blijf	ik	doen	wat	ik	altijd	heb	gedaan.



Als	ik	blijf	doen	wat	ik	altijd	heb	gedaan,

blijft	me	overkomen	wat	me	altijd	is	overkomen.

Als	me	blijft	overkomen	wat	me	altijd	is	overkomen,

blijf	ik	voelen	wat	ik	altijd	heb	gevoeld.

Maar	als	ik	mijn	ogen	sluit

en	voel	mijn	ware	zelf	van	binnen

Dan	kom	ik	deze	cirkel	uit

en	kan	ik	steeds	opnieuw	beginnen.

(Auteur	onbekend)

Oude	patronen	en	weerstand

Glunderende	spiegeltjes
Het	mooie	van	kinderen	is	dat	ze	je	regelmatig	een	spiegel	voorhouden.
Zo’n	 zesentwintig	 jaar	geleden,	 vier	 jaar	oud,	 vroeg	mijn	dochter	 soep	voor
het	ontbijt.	Ze	zat	er	al	klaar	voor,	de	lepel	in	haar	hand.	Bij	de	gedachte	aan
soep,	straalde	haar	gezichtje.	Mijn	eerste	reactie	was:	‘Nee,	we	eten	brood.’
Het	antwoord	naar	de	kinderen	is	altijd	‘ja,	mits’.	Toen	dus	even	niet,	tot	ik	me
realiseerde	dat	hele	bevolkingsgroepen	met	een	warm	ontbijt	beginnen.	Het
werd	dus	kippensoep.	Mijn	dochter	glunderde.

Kinderen	hebben	een	frisse	kijk	op	de	wereld.	Ze	willen	ontdekken	en	groeien.
Jij	 bent	 hun	 veiligheid,	 het	 verlengde	 van	 Kroko.	 Bles	 krijgt	 ruimte	 om	 te
verkennen	en	spelen.
Het	mooie	van	relaties	met	ouders,	partners	of	volwassen	kinderen,	 is	dat	ze
meer	 levenservaring	 hebben.	 Hun	 gedrag	 is	 veelal	 gericht	 op	 ‘ten	 minste
houden	wat	 ik	 heb’.	 Kroko	 loopt	 over	 veilige	paadjes	 en	Bles	 rent	door	 een
groene	wei.

‘De	ware	geboorte	heeft	niet	plaats	wanneer	de	moeder	van	het	kind,	doch	pas	wanneer	het	kind	van	de



moeder	verlost	wordt.’

Jan	Greshoff

Nu	jij,	hakken	in	het	zand
Jij	wilt	meer	zijn	zoals	het	kind.	Het	kind	in	jou	wil	ruimte	om	te	ontdekken	en
spelen.
Misschien	ga	je	al	een	tijdje	met	minder	plezier	naar	je	werk.	Je	wilt	 iets	met
meer	uitdaging.	Je	weet	hoe	jij	je	op	je	werk	wilt	voelen.	Je	verbindt	je	met	dit
gevoel	en	schrijft	de	kwaliteiten	op	die	je	in	je	nieuwe	baan	wilt	inzetten.
Nu	gaat	Ninety	five	voor	je	aan	de	slag.	Je	weet	ineens	welk	werk	je	voortaan
wilt	doen.	Daarvoor	zul	je	eerst	een	tijdje	moeten	studeren.
Je	kinderen	zeggen:	‘Ja	mam,	moet	je	doen’.	Je	partner	adviseert	‘Ga	eens	met
je	ouders	praten’.	Je	ouders	zeggen	‘Neem	eerst	rust.	Het	waait	wel	over’.

Dromen	en	verzet
’s	Nachts	droom	je	van	alle	mogelijke	hindernissen	op	je	pad.
Hoe	doe	je	dat	met	minder	geld	op	je	rekening?
Je	hebt	leuke	collega’s,	ga	je	die	missen?
Wat	 zullen	 de	 mensen	 zeggen?	 Ze	 weten	 niet	 beter	 dan	 dat	 je	 in	 de	 zorg
werkt.	Waar	moet	je	over	praten	als	je	niet	meer	kunt	mopperen	op	je	baan?
Of	 je	 denkt:	 ‘mijn	moeder	 doet	 al	 veertig	 jaar	 hetzelfde.	 Heeft	 zij	 nooit	 het
verlangen	naar	 iets	anders?’	 Je	wordt	wakker	door	een	 stem	 in	 je	hoofd	die
tegen	je	zegt:	‘Stel	je	niet	zo	aan,	doe	gewoon.’
Moe	kom	je	thuis	van	je	werk	en	je	ziet	tegen	alles	op.	Het	wordt	dan	toch	de
bank	 vanavond.	 Blik	 op	 oneindig	 en	Netflix.	 Doe	 het	 anders.	 Stap	 onder	 de
douche	of	ga	hardlopen.	Stap	uit	die	bedrukte	stemming.

Kroko	spookt	door	 je	dromen.	Hij	 laat	 je	 je	zekerheden	zien.	Hij	praat	vanuit
angst	en	wil	overleven.	Daar	begint	je	weerstand	tegen	verandering.
Vraag	 je	 je	 weleens	 af	 wat	 ze	 je	 gebracht	 hebben,	 alle	 zekerheden	 uit	 je
droom?
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Oefening
Tel	je	zegeningen

Wat	heb	je	nodig?
Potlood,	kleurpotloden
Een	groot	vel	papier	(A3)
Een	 video	 over	 het	 maken	 van	 een	 mindmap	 vind	 je	 op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
Een	uurtje	tijd

Maak	een	lijstje	of	mindmap	van	alle	positieve	dingen	die	‘luisteren
naar’	of	‘gehoorzaam	zijn’	je	tot	nu	toe	gebracht	hebben.
Bijvoorbeeld:	 door	 steeds	met	 je	 poppen	 te	 spelen	 kreeg	 je	 geen
ruzie	 met	 je	 broertje.	 Je	 moeder	 was	 blij	 met	 je	 en	 je	 kreeg	 de
mooiste	 poppen,	 waar	 je	 vriendinnen	 jaloers	 op	 waren.	 Je	 vader
noemde	je	‘mijn	brave	meid’	en	gaf	je	een	aai	over	je	bol.

Kijk	naar	de	map	of	lijst	met	positieve	dingen.
Verdienen	ze	een	bloemetje	of	versiering?	Teken	dat/die	er	dan	bij.

‘Leg	je	handen	op	het	vel	papier,	 leg	een	glimlach	om	je	 lippen	en
bedank	al	deze	positieve	dingen.

Spreek	een	affirmatie	uit	met	beide	handen	op	je	hart.
Bijvoorbeeld:
‘Ik	ben	dankbaar	voor	alles	wat	ik	geleerd	en	ontvangen	heb	en	kies
vanaf	nu	en	continue	voor	flow	en	balans	in	mijn	leven.

Adem	diep	in.
Spreek	duidelijk	de	affirmatie	uit.
Adem	nogmaals	diep	in	en	langzaam	uit.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


Gewoon	doen:	kiezen	voor	geluk
Als	je	blijft	denken	wat	je	dacht,	blijf	je	krijgen	wat	je	kreeg.

Gedachten	en	overtuigingen,	op	welke	manier	dan	ook	verzameld,	bepalen	je
gevoel.	Je	gevoel	bepaalt	hoe	jij	je	gedraagt.	Verander	wat	je	gelooft,	dan	krijg
je	een	ander	gevoel	en	doe	je	iets	nieuws.

‘‘En	ja,	waarschijnlijk	 ligt	het	allemaal	aan	mij,	 ik	zal	wel	veel	meer	m’n	best	moeten	doen.	Anderen	zullen

het	wel	beter	weten	dan	ik.	Er	zal	wel	iets	mis	met	me	zijn	als	ik	hier	zo	mee	blijf	zitten…’

Bianca

‘‘Toch,	door	deze	moeilijke	en	zware	emoties	te	hebben	meegemaakt	ben	ik	heel	trots	op	mezelf,	dat	ik	veel

daarvan	heb	om	kunnen	draaien	naar	 iets	krachtigs.	De	boosheid	naar	mijn	moeder	 toe	heb	 ik	kunnen

omzetten.	Ik	ben	erg	lang	heel	erg	boos	geweest	op	mijn	moeder,	toen	ik	jonger	was.	Gelukkig	is	dat	sinds

een	 jaar	 of	 tien	 langzaamaan	 verdwenen,	 en	 heeft	 de	 boosheid	 plaats	 kunnen	maken	 voor	 vergeving,

compassie,	 en	acceptatie.	Dit	 is	 een	enorme	belangrijke	omkering	 in	mijn	 leven.	 Ik	ben	daar	 enorm	blij

mee,	en	trots	op,	het	geeft	me	enorm	veel	vertrouwen	in	het	leven.’

Bianca

Het	anders	doen
Je	voelt	je	ongelukkig,	bent	op	zijn	minst	ontevreden	over	je	leven.
Al	heb	 je	geen	uitgewerkt	plaatje	van	wat	 je	wilt,	 je	weet	 in	elk	geval	wat	 je
niet	wilt.

Je	onderbewuste,	Kroko	en	Bles,	worden	gestuurd	door	je	zintuigen.	Je	ogen,
oren,	 neus,	 tong	 en	 huid	 sturen	 signalen	 naar	 Kroko	 en	 Bles.	 Zij	 reageren
vanuit	veilig	of	onveilig,	uitdagend	of	saai.	Jij	voelt	angst	of	plezier.	Van	angst
wil	je	bewust	weg.	Je	wilt	meer	plezier.

Het	werkt	ook	andersom.	Als	je	met	aandacht	het	gevoel	van	plezier	oproept
in	het	NU,	geef	 jij	een	seintje	naar	 je	onderbewuste.	Bles	huppelt,	Kroko	laat
zijn	kop	zakken	en	gaat	een	dutje	doen.
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Oefening
Houd	Kroko	voor	de	gek

Wat	heb	je	nodig?
Een	kwartiertje	tijd
Een	rustige	plek
Eventueel	een	foto	van	een	blijde	gebeurtenis

Ga	 in	 gedachten	 terug	 naar	 een	 leuke	 gebeurtenis,	 zoals	 een
vakantiedag	 of	 etentje	 met	 vrienden.	 Je	 kunt	 ook	 naar	 een	 foto
kijken.

Ga	zitten,	liggen	of	staan	zoals	je	toen	deed
Wat	zag	je	in	deze	‘blije’	omgeving?
Wat	hoorde	je	?
Was	er	een	geur?
Was	er	een	smaak?
Wat	voelde	je?
Is	er	een	plaats	in	je	lichaam	waar	je	dit	voelt?
Beweegt	dit	gevoel	zich	door	je	lichaam?

Herinner	je	nu	een	situatie	waarin	je	bang	was.

Verander	de	kleur	in	de	‘bange’	omgeving	in	de	kleur	van	de	‘blije’.

Plak	het	geluid	van	‘blij’	in	‘bang’.
Hetzelfde	doe	je	met	geur,	smaak	en	gevoel.
Je	 vervangt	 het	 bange	 door	 het	 blije	 gevoel	 toe	 te	 laten	 in	 je
lichaam.
Intussen	denk	je	nog	aan	de	situatie	waarin	je	bang	was.



»

»

Observeer	je	gevoel.	Wat	gebeurt	er	in	je?

Ga	 daarna	 naar	 het	 gevoel	 dat	 je	 had	 toen	 je	 voor	 het	 eerst
stapelverliefd	was.
Maak	dit	gevoel	heel	sterk	en	kom	terug	met	je	aandacht	in	het	NU.

Deze	meditatieoefening	vind	je	terug	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus.

Donald	Duck	en	Road	Runner
Soms	 lijkt	 het	 alsof	 familie,	 vrienden	 en	 andere	 bekenden	ongevraagd	 in	 je
hoofd	op	alles	wat	je	doet	commentaar	hebben	of	je	zelfs	gewoon	uitlachen.
Zelf	denk	je	misschien	bij	elke	stap:	‘Wat	zou	die	of	die	ervan	zeggen?’	Je	wilt
het	niet	denken,	maar	doet	het	toch.	Je	wordt	er	een	beetje	mismoedig	van.
Als	je	deze	mensen	in	gedachten	verandert	in	stripfiguren,	worden	ze	hilarisch
en	beslist	minder	belangrijk.

Hoor	je	commentaar	in	je	hoofd?	Verander	de	stem	in	die	van	Donald	Duck	of
een	ander	grappige	stripfiguur.	Het	gezicht	bij	de	stem	geef	 je	 in	gedachten
flaporen	 of	 een	 eendensnavel.	 Laat	 hem	 nu	 nog	 maar	 eens	 wat	 zeggen…
lachen	toch.

‘‘Op	dit	moment	zie	ik	de	kracht	van	fantasie,	ik	heb	deze	in	kunnen	zetten	met	geleide	meditaties,	hierdoor

heb	ik	pijn	uit	mijn	lichaam	kunnen	halen,	en	delen	van	mezelf	kunnen	helen.	Ik	ervaar	een	enorme	kracht

door	concentratie	uit	positieve	visualisaties.	Deze	zijn	niet	eens	zo	anders	dan	hoe	ik	ze	inzette	toen	ik	een

klein	meisje	was.’

Bianca

In	flow
Flow	ervaar	je	als	je	precies	de	kwaliteiten	gebruikt	die	jou	sterk	maken.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
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3.
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Onderzoeker	 Owen	 Schaffer	 heeft	 zeven	 voorwaarden	 genoemd	 waaraan
voldaan	moet	worden	om	stroming	of	wel	flow	te	voelen.

Wat	je	doet,	is	een	grote	uitdaging.
Je	moet	je	kernkwaliteiten	en	vaardigheden	gebruiken.
Je	weet	wat	je	moet	doen.
Je	weet	hoe	je	het	moet	doen.
Je	weet	hoe	goed	je	het	doet.
Je	kent	de	bestemming	waar	je	heengaat.
Er	is	geen	afleiding.

Gewaar	zijn
Aandacht	in	het	NU	heet	gewaar	zijn,	in	het	Engels	presence.
Als	je	gedachten	zwijgen,	laat	je	ware	zelf	zich	zien,	je	essentie,	zo	je	wilt.
In	 je	 essentie	 of	 kern	 zitten	 je	 hulpbronnen,	 je	 kernkwaliteiten.	 Naast	 jouw
privékwaliteiten	kun	je	je	verbinden	met	kwaliteiten	die	iedereen	heeft,	zoals
vrede	 en	 liefde.	 Andere	 gevoelens	 die	 vrijwel	 iedereen	 herkent	 zijn	 rust,
innerlijke	wijsheid,	creativiteit	en	vrijheid.

Hier	sta	je	nu
In	dit	hoofdstuk	heb	je	geleerd	om	meer	van	jezelf	te	houden,	beter	te	voelen,
al	je	zegeningen	te	tellen	en	te	kiezen	voor	geluk.

Je	 hebt	 hard	 aan	 jezelf	 gewerkt	 en	 bent	 goed	 bezig.	 In	 het	 volgende
hoofdstuk	 krijg	 je	 nóg	meer	 gereedschap	om	vol	 te	 houden	 en	 te	 bereiken
wat	 jij	 wilt.	 Geef	 jezelf	 een	 schouderklopje,	 voordat	 je	 verder	 gaat	 naar
hoofdstuk	6.



Hoofdstuk	6

Naar	je	bestemming

‘Te	leven	is	een	gunst,

te	weten	hoe	een	kunst.’



Toon	Hermans

Afstand	nemen
Mijn	 ondernemerscoach	 Véronique	 deelt	 op	 Facebook	 een	 bericht	 over
Oeganda.	 Ze	 post	 foto’s	 van	 mensen	 met	 een	 grote	 glimlach,	 in	 overvolle
busjes.	Een	land	om	niets	te	verwachten	en	dankbaar	te	zijn	voor	alles	wat	er
wel	is.	Een	land	om	met	een	open	mind	in	te	gaan,	je	westerse	blik	los	te	laten
en	je	te	verwonderen.
Terwijl	 ik	 zit	 te	 schrijven,	 vliegt	 er	 een	 buizerd	 over.	 Hij	 blijft	 even	 hangen
boven	mijn	 hoofd.	 Ik	 doe	 alsof	 ik	 deze	 buizerd	 ben.	 Ik	 kijk	 van	 een	 afstand
door	zijn	ogen	naar	beneden.
Deze	twee	verhalen	wijzen	op	afstand	nemen.
Als	 je	van	een	afstand	naar	 je	gedachten	en	overtuigingen	kijkt,	kun	 je	deze
loslaten.	Je	kunt	je	dan	openstellen	en	met	een	andere	blik	kijken.	Dat	is	waar
dit	hoofdstuk	over	gaat.	Wat	 je	 kent	met	 andere	ogen	bekijken,	 voelen	wat
dat	je	brengt	en	dankbaar	zijn	voor	dat	wat	is.

Je	ware	aard
De	basis	voor	het	vormen	van	jouw	toekomst	is	voelen	wie	je	mag	zijn,	zonder
te	oordelen.	In	deze	toekomst	gun	jij	jezelf	verbinding	met	je	kern,	je	essentie.
Leven	vanuit	 je	essentie	 is	thuis	zijn	bij	 jezelf.	Je	realiseert	 je	dat	 je	elke	keer
mag	kiezen.
Wil	je	veiligheid,	dan	luister	je	naar	Kroko.	Zie	je	uitdaging,	voel	je	je	gedreven,
dan	neem	je	Bles	bij	de	teugels.	Je	zet	je	kwaliteiten	in,	verbind	je	met	je	ware
zelf	en	ontdekt	passie	en	flow.

Denken,	voelen	en	willen

Op	en	neer
Bij	 december	 hoorde	 als	 kind	 het	 spannende	 ‘Sinterklaas’-gevoel.	 Ik	 voelde
dan	spanning	in	mijn	buik.	Nog	steeds	kan	ik	dit	voelen	als	ik	een	Sint	zie.	Het



stressgevoel	verdwijnt	op	het	moment	dat	ik	bedenk	dat	de	Sint	een	man	of
vrouw	in	een	pak	is,	die	een	rol	speelt.
Zie	ik	de	spanning	op	het	gezicht	van	mijn	kleinzoon	terwijl	hij	liedjes	zingt	bij
zijn	schoen,	dan	smelt	ik	van	vertedering.
Denken	doe	je	met	je	hoofd,	liefde	voel	je	in	je	hart	en	spanning	voel	je	in	je
buik.	Je	aandacht	kan	in	je	lichaam	van	je	buik	naar	je	hart	gaan	en	dan	naar	je
hoofd,	of	andersom.

Tijdens	een	workshop	vertelde	Chantal	dat	ze	stewardess	was	geweest.
Ze	 had	 er	 hard	 voor	 gewerkt	 om	 aangenomen	 te	 worden.	 De
teleurstelling	was	groot	toen	na	de	proeftijd	haar	contract	niet	verlengd
werd.
‘Waarom	wilde	je	zo	graag	stewardess	zijn?’,	vroeg	ik	haar.	‘Vanwege	het
reizen,	de	vrijheid	en	nieuwe	plaatsen	leren	kennen’,	was	haar	antwoord.
Chantal	 wilde	 vrijheid	 voelen.	 Binnen	 de	 haar	 bekende	mogelijkheden
heeft	 ze	 met	 haar	 verstand	 bedacht	 dat	 ze	 dan	 stewardess	 moest
worden.	Ze	stelde	zich	de	vrijheid	voor	die	ze	zou	hebben	als	stewardess.
Dit	zorgde	ervoor	dat	ze	tijdens	de	opleiding	doorzette.
Chantal	 liftte	met	haar	aandacht	steeds	heen	en	weer	 tussen	gevoel	en
verstand,	 om	 te	 bereiken	 wat	 ze	 wilde.	 Uiteindelijk	 weet	 ze	 dat	 er
meerdere	 manieren	 zijn	 om	 vrijheid	 te	 voelen	 en	 nieuwe	 plaatsen	 te
leren	kennen.	Ze	is	reisleidster	geworden.

Flow
‘Willen’	is	een	‘buikgevoel’.	Er	zit	altijd	een	stukje	spanning	of	verwachting	in.
Dan	 begint	 je	 hoofd	 te	 denken	 in	 mogelijkheden	 of	 onmogelijkheden.	 De
dingen	die	je	in	je	leven	doet,	laten	we	het	de	rollen	die	je	speelt	noemen,	zijn
manieren	om	de	verwachting,	je	buikgevoel	waar	te	maken.
Elke	rol	die	je	speelt,	ontstaat	uit	je	ware	zelf.	In	elke	rol	laat	je	een	deel	van	je



kern	zien	in	de	vorm	van	de	kernkwaliteiten	die	jij	meegekregen	hebt.
Leef	 je	vanuit	de	kernkwaliteiten,	dan	ben	je	blij	met	wat	 je	doet.	Je	vergeet
de	tijd	en	bent	met	je	volle	aandacht	bij	wat	je	doet.	De	energie	stroomt	en	je
wordt	misschien	aangenaam	moe.	 Je	hebt	 spontaan	een	voldaan	gevoel.	 Je
bent	in	flow.

Oermenselijke	eigenschappen
Bij	het	begeleiden	van	mijn	cliënten,	stel	ik	onvermijdelijk	de	vraag:

‘Wat	voel	je	als	je	bereikt	hebt	wat	je	wilt?’

De	een	zegt:	‘Ik	voel	ruimte.’	De	ander	noemt	rust	of	vrijheid.
De	 uitdrukking	 op	 hun	 gezicht	 kan	 ik	met	 één	woord	 beschrijven,	 namelijk
‘stralend’.
Een	 open	 blik,	 sprankelende	 ogen	 en	 een	 glimlach	 om	 hun	 mond.	 Eerst
aarzelend	met	verwondering,	daarna	met	volle	overgave.
Rust,	 vrijheid,	 liefde,	 ruimte,	 stilte,	 vreugde	 en	 innerlijk	 weten.	 Het	 zijn
gevoelens	 die	 we	 allemaal	 kennen,	 gewoon	 omdat	 we	 mens	 zijn.	 We
verlangen	ernaar.	Het	zijn	onze	drijfveren	om	dingen	anders	te	doen.

Of	de	aandacht	in	je	lijf	nu	van	denken	naar	willen	gaat	of	andersom,	je	komt
op	de	juiste	plek.	Die	plaats	heet	altijd:	voelen.
Voelen	 welk	 oermenselijk	 verlangen	 je	 ideaal	 je	 brengt.	 Je	 kernkwaliteiten
kennen	en	erop	vertrouwen	dat	je	kunt	kiezen.	Daar	begint	jouw	geluk.

Complimentjes	en	schouderklopjes
Je	hebt	intussen	ontdekt	waar	jij	goed	in	bent.	Al	die	kwaliteiten	van	vroeger
en	nu	staan	op	een	rijtje.	Je	verdient	een	schouderklopje	van	jezelf.

De	Nederlandse	mentaliteit	wordt	vaak	beschreven	met	 ‘Doe	maar	gewoon,
dan	doe	je	gek	genoeg’.	We	vinden	het	normaal	dat	we	dingen	goed	doen	en
balen	als	dingen	niet	lukken.



Durf	jezelf	een	complimentje	te	geven,	elke	keer	als	je	iets	goed	doet,	al	doe	je
het	 in	gedachten.	Dan	heb	 je	op	 zijn	minst	 een	binnenpretje.	Dat	heet	niet
voor	niets	een	pretje.	Doe	dit	zo	vaak	als	je	wilt.

Als	 je	 het	 complimentje	 fysiek	 maakt	 in	 de	 vorm	 van	 een	 schouderklopje,
werkt	elk	schouderklopje	als	een	anker.	Met	een	anker	geef	je	een	seintje	naar
je	onderbewustzijn.	 ‘Zie	 je	het,	zo	wil	 ik	me	voelen,	dat	complimentje	ben	ik
waard’.

Geef	 jezelf	 vanaf	 vandaag	drie	 keer	 een	 schouderklopje.	Het	 is	 een	prettige
gewoonte.

Betrouwbare,	onvervalste	kwaliteiten
Naast	jouw	eigen,	onvervalste	kwaliteiten,	kun	je	de	oermenselijke	gevoelens
inzetten	die	je	hebt,	gewoon	omdat	je	mens	bent.

In	 de	 jaren	 dat	 ik	 aan	 de	 stralende	 vrouwen	 vroeg	 ‘Wat	 voel	 je?’,	 hoorde	 ik
ruimte,	vrede,	liefde,	creativiteit,	rust	en	vrijheid	of	beschrijvingen	hiervan.	Wij
hebben	 deze	 in	 ons	 menszijn	 meegekregen	 en	 herkennen	 ze.	 Deze
kwaliteiten	kennen	we	omdat	ze	in	onze	genen	zitten.	Onderzoekers	hebben
er	 verschillende	 namen	 aan	 gegeven.	 Professor	 Korthagen	 noemt	 ze
universele	 kwaliteiten.	 Je	 komt	 ze	 ook	 tegen	 onder	 de	 naam	 fundamentele
menselijke	eigenschappen.	Het	zijn	kwaliteiten	die	je	naast	je	kernkwaliteiten
kunt	oproepen	en	inzetten.

Er	is	stilte	in	je	hoofd	als	je	een	van	deze	oermenselijke	eigenschappen	voelt.
Je	voelt	 je	veilig	en	vertrouwd	in	het	NU.	Dit	heet	gewaar	zijn	of	aandachtig
zijn.

Waar	je	je	aandacht	op	richt,	groeit
De	 oermenselijke	 gevoelens	 kun	 je	 ieder	 moment	 oproepen.	 Wat	 je	 nodig
hebt,	 is	een	mooie	herinnering	aan	een	moment	dat	 je	bijvoorbeeld	vrijheid
gevoeld	hebt.	De	oefening	‘Van	binnenuit	stralen’,	helpt	je	op	weg.
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Oefening
Van	binnenuit	stralen

Wat	heb	je	nodig?
Zes	plaatjes
Zes	keer	één	uur	tijd,	in	een	rustige	omgeving
Een	prikbord	met	punaises	of	zes	magneten

Aanpak:

Vind	een	foto	of	plaatje	die/dat	je	het	gevoel	geeft	van	liefde.
Het	plaatje/de	foto	kan	een	tekening	zijn	van	je	kind	of	een	tekening
die	 je	 zelf	 gemaakt	 hebt.	 Het	 kan	 natuurlijk	 ook	 een	 beeld	 in	 je
hoofd	zijn.
Belangrijk	is	dat	je	liefde	voelt	als	je	het	plaatje	of	de	foto	ziet.

Kijk	naar	het	plaatje.
Hoort	er	een	geluid	bij?
Hoort	er	een	geur	bij?
Hoort	er	een	smaak	bij?
Voel	je	warmte	of	wind?

Sluit	je	ogen.
Adem	diep	door.
Verbind	je	nu	met	liefde	en	voel	dit.
Maak	het	sterker	en	sterker,	totdat	het	gevoel	niet	meer	sterker	kan
worden.
Knijp	in	je	hand.
Haal	diep	adem	en	open	je	ogen.

Blijf	even	rustig	zitten	en	voel	opnieuw.



4.

5.

Hang	het	plaatje	op	een	goed	zichtbare	plek.
Prik	het	op	het	prikbord	op	je	toilet,	of	plak	het	op	je	koelkast.	Kijk	er
regelmatig	naar,	terwijl	je	het	gevoel	wat	erbij	hoort	oppikt.

Herhaal	 stappen	1,	2	en	3	en	4	voor	 ruimte,	creativiteit,	 rust,	vrede
en	vrijheid.

Verdeel	de	oefening	eventueel	over	verschillende	dagen.
Luister	 je	 liever	 naar	 de	 meditatie?	 Je	 vindt	 deze	 op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/stralen.

Happy	memories
In	 onze	 huiskamer	 staat	 een	 digitaal	 fotolijstje.	 Het	 bevat	 foto’s	 van	 onze
reizen.	 Bij	 de	 herinneringen	die	 ze	 oproepen,	 horen	 gevoelens	 van	 vrijheid,
blijdschap,	 liefde	 en	 verwondering.	 Regelmatig	 sta	 ik	 een	momentje	 stil	 bij
het	lijstje	en	voel	deze	fundamentele	eigenschappen	weer.
De	beelden	zijn	een	anker	voor	gelukkige	gevoelens.	Bij	het	zien	ervan	geef	ik
elke	keer	een	seintje	naar	Kroko	en	Bles.	Je	bent	veilig	als	 je	doet	waar	 je	bij
straalt.

Naar	je	bestemming

De	bus
De	bus	brengt	 je	naar	 je	bestemming.	Wat	 is	de	beste	plek	 in	een	overvolle
bus?	 Juist,	 de	 bestuurdersstoel.	 Dat	 is	 jouw	 plek.	 Jij	 stuurt	 naar	 jouw
bestemming.	 Boven	 in	 het	 bagagerek	 liggen	 jouw	 koffertjes,	 vrolijke	 leuke
koffertjes.
Elk	 koffertje	 is	 gelabeld	 met	 een	 kwaliteit	 van	 jou	 of	 een	 oer	 menselijke
eigenschap.	Je	start	de	bus	en	bent	onderweg.	Google	kletst	tegen	je.	Je	weet
wel	van:	‘nu	links,	links,	zei	ik	toch’.	Kroko	slaapt	en	Bles	huppelt.
In	 het	 midden	 zitten	 drukdoeners	 en	 mopperaars.	 Achterin	 zit	 een

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/stralen


onderuitgezakte,	uitgebluste	passagier.	Ze	wil	maar	één	ding...	met	 jou	mee.
De	conducteur	staat	in	het	midden	van	de	bus.

Je	hebt	het	gevoel	dat	alles	klopt.	Je	voelt	je	tevreden.	Een	beetje	kriebels	in	je
buik,	 want	 het	 is	 een	 nieuwe	 bus	 en	 een	 nieuwe	 richting.	 Je	 mijmert	 een
beetje.	 ‘Hoe	 zal	 het	 zijn	 in	 mijn	 nieuwe	 baan?’	 ‘Ga	 ik	 eerst	 schilderen,	 of
interessante	 boeken	 lezen?’	 Google	 stuurt	 je	 naar	 rechts.	 Prima	 wegdek,
mooie	natuur.	‘Veel	inspiratie	voor	mijn	schilderij’,	denk	je	dan.

Ineens	hoor	je	een	drukdoener.	 ‘Niet	naar	rechts!	Er	zitten	te	veel	bochten	in
die	weg	en	daar	word	je	misschien	misselijk	van’.	De	stem,	die	intonatie.	Het
lijkt	je	moeder	wel.
Je	kijkt	naar	achteren.	De	conducteur	staat	in	het	midden	van	de	bus.	Ze	kijkt
van	jou	naar	mevrouw	drukdoener.	‘Wat	moet	ik	doen?’,	vraag	je.	Ze	zegt:	‘Het
is	je	moeder	niet	en	jij	hebt	de	route	gepland.’
En	nu…	wat	doe	je?	Stuur	je	naar	rechts?	Ga	je	blij	en	vrolijk	inspiratie	opdoen
terwijl	 je	 intussen	 denkt	 of	 zelfs	 hardop	 zegt:	 ‘dankjewel	 mam,	 maar	 ik	 zit
achter	het	stuur.	Ik	bepaal	waar	we	naartoe	gaan’?
Je	 gaat	 naar	 rechts	 en	 zegt	 tegen	mevrouw	 drukdoener:	 ‘Bedankt	 voor	 het
meedenken.	Ik	beweeg	mee	met	Google	en	geniet	van	het	uitzicht.’

Hoe	pak	je	het	aan?
In	de	zeventiger	 jaren	van	de	vorige	eeuw,	hebben	Richard	Bandler	en	John
Grindler	de	basis	gelegd	voor	NLP,	Neuro	Linguïstisch	Programmeren.	NLP	is
een	 techniek	 die	 communicatie	 met	 jezelf	 en	 anderen	 verbetert.	 Deze
oefening	over	de	bus	is	gebaseerd	op	NLP.

Oefening
Naar	je	bestemming

Wat	heb	je	nodig?
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een	groot	vel	papier	(A3)
drie	kleuren	post-its,	bijvoorbeeld	blauw,	geel	en	groen
pen,	papier
kleurpotloden

Neem	het	blad	in	horizontale	richting.

Teken	 een	 bus	 of	 download	 het	 voorbeeld	 van
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bus.

Aan	de	voorkant	teken	je	de	bestuurder.

In	het	midden	teken	 je	één	poppetje	of	een	aantal	grote	en	kleine
poppetjes.
Geef	ze	eventueel	een	krokodillenbek	of	een	paardenhoofd.

Achteraan	zit	een	klein	poppetje.

Tussen	de	wielen	teken	je	de	conducteur.

Op	de	bushalte	 staat	 ‘mijn	 ideaal’.	 Teken	dit	eventueel	of	plak	een
foto	of	plaatje	van	dat	wat	je	wilt	op	die	plek.

In	het	bagagerek	liggen	vrolijke	koffers.
Elke	koffer	heeft	een	label	met	een	kernkwaliteit	en/of	oermenselijke
kwaliteit.	Op	een	koffer	staat	je	mindmap	getekend.

Onderstaande	meditatie	vind	je	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/busmeditatie.

Sluit	je	ogen,	adem	diep	door.	Voel	het	contact	van	je	zitbotten	met

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bus
http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/busmeditatie


2.

3.

4.

5.

6.

je	stoel.	Ga	dan	met	je	aandacht	naar	je	voeten.	Voel	je	het	contact
van	je	voeten	met	de	grond?	Is	het	contact	van	beide	voeten	gelijk?
Maak	het	anders	gelijk.

Stel	je	nu	voor	dat	jij	de	bestuurder	bent.	Je	hebt	het	stuur	stevig	in
handen.	Je	stopt	de	bus	bij	de	halte	‘ideaal	bereikt’.	Zie	het	voor	je.

Welke	gedachte	komt	er	bij	je	op?
Wat	zie	je?
Wat	hoor	je?
Wat	ruik	en	proef	je?
Wat	voel	je?	Maak	dit	gevoel	zo	sterk	mogelijk.
Welke	 koffers	 met	 kern-	 en	 oermenselijke	 kwaliteiten	 wil	 je
meenemen?

Open	je	ogen,	adem	even	door.
Schrijf	je	gedachten	op	de	blauwe	post-it.
Schrijf	je	gevoel	op	de	gele	post-it.
Schrijf	de	kernkwaliteiten	op	de	groene	post-it.

Kijk	naar	je	post-it’s.
Welke	belemmerende	gedachte	komt	er	bij	je	op?
Hoor	je	een	bekende	stem	in	je	hoofd	van	een	druk-	doener?

Sluit	 weer	 even	 je	 ogen	 en	 ga	 in	 gedachten	 op	 de	 plaats	 van	 de
conducteur	staan.
Kijk	vanuit	haar	positie	naar	de	drukdoener.
Tot	dat	moment	heb	je	altijd	het	advies	van	de	drukdoener	gevolgd.
Dat	was	veilig.
Vanaf	nu	beperkt	het	je.	Het	houdt	je	weg	bij	het	gevoel	op	de	gele
post-it.
Besef	dat	je	een	keuze	hebt:	je	luistert	of	je	luistert	niet.



7.

8.

Ga	naar	het	gevoel	op	de	gele	post-it	en	maak	het	sterker	en	sterker.
Nu	ga	 je	 in	 gedachten	naar	 een	 situatie	 in	 de	 toekomst,	waarin	 je
gewend	bent	naar	de	drukdoener	te	luisteren.
Hoe	zie	je	jezelf	reageren	vanuit	jouw	ideale	gevoel?
Welke	kernkwaliteit	of	oer	menselijke	kwaliteit	zet	je	in?
Heb	je	een	advies	voor	jezelf?

Adem	diep	door	en	schrijf	zo	veel	mogelijk	tips	voor	jezelf	op.
Zet	ze	als	schermafbeelding	op	je	smartphone.
Je	kunt	ze	ook	inspreken	en	regelmatig	beluisteren.

Van	overleven	naar	leven

‘Genoegen	komt	tot	stand	in	vier	fasen	-	waarneming,	gewaarwording,	aanraking	en	verlangen.’

Krishnamurti

Bianca,	uit	de	eerdere	voorbeelden,	miste	 in	haar	 jeugd	veiligheid,	en	vlucht
in	drugs	en	alcohol.	Als	niemand	haar	veiligheid	biedt,	wil	ze	dit	in	ieder	geval
niet	voelen.
Ze	ontdekt	dat	zij	voor	haar	eigen	veiligheid	kan	zorgen.	Ze	doet	dingen	die
ze	leuk	vindt	en	wordt	hierin	door	anderen	gewaardeerd.	Hieruit	put	zij	kracht
en	moed	om	 liefde	 toe	 te	 laten.	Haar	 zelfbeeld	verandert,	 ze	gaat	door	met
wat	ze	deed.
Haar	ongeluk,	dat	in	eerste	instantie	een	flinke	tegenvaller	leek,	blijkt	bij	nader
inzien	 een	 kans.	 Haar	 al	 lang	 gekoesterde	 droom	 van	 een	 praktijk	 in
kunstzinnige	therapie,	krijgt	vorm.
Bles	tilt	zijn	kop	op	en	begint	uit	te	kijken	naar	een	andere	wei.	Kroko	is	veilig.
Bianca	heeft	de	teugels	vast.	Haar	kompas	 is	het	gevoel	van	 liefde	en	kracht
dat	ze	ervaart.

Jij	kiest



Vanuit	het	gevoel	van	wrevel	kun	je	twee	kanten	op:
Je	geeft	je	over	aan	dat	wat	van	je	verwacht	wordt,	al	voel	je	dat	je	liever	iets
anders	doet.	De	mensen	om	je	heen	zijn	blij	met	 je.	Ze	weten	wat	ze	aan	 je
hebben.	Je	volgt	hun	wensen	en	verlangens,	zowel	bewust	als	onbewust.	Van
binnen	 begint	 het	 te	 knagen.	 Blijdschap	 en	 geluk	 bestaan	 nog	 in	 je
herinnering.	Je	kunt	ze	nog	oproepen…,	hoewel	steeds	moeilijker,	naarmate
de	leegte	in	je	groeit.	Je	wilt	dit	niet	voelen	en	gaat	verstoppertje	spelen,	zoals
Bianca	in	haar	jeugd	deed.	Onder	de	laag	van	‘doen	alsof’,	huilt	je	ziel.	Kroko
lacht,	hij	kan	dutten.	Hij	voelt	veiligheid.

Een	 andere	 aanpak	 voor	 de	wrevel	 is	 je	 er	 bewust	 van	 te	 zijn,	 deze	 durven
voelen.	 Hoe	 eerder	 je	 dit	 doet	 hoe	 gemakkelijker	 je	 bijstuurt.	 Als	 je	 te	 lang
wacht,	kan	het	zomaar	zijn	dat	je	in	een	burn-out	belandt.

Op	een	gegeven	moment	geef	 je	de	onvrede	aandacht.	 Je	beseft	dat	 je	 iets
wilt	veranderen.	Kroko	begint	onrustig	te	worden.	Valt	zelfs	plotseling	aan.	Jij
gaat	hem	temmen.
Je	 draait	 de	 rollen	 om.	 Jij	 verbindt	 je	 met	 dat	 wat	 voor	 jou	 goed	 voelt,	 je
verlangen.	Het	gevoel	dat	je	daarbij	krijgt,	is	je	kompas.	Je	weet	waar	jij	goed
in	 bent,	 wat	 jouw	 kenmerkende	 eigenschappen	 zijn.	 Daarbij	 zet	 je	 ook	 de
fundamentele	 menselijke	 eigenschappen	 in,	 zoals	 Bianca	 later	 deed.	 Kroko
dut	weer	in.	Die	gevoelens	betekenen	voor	hem	veiligheid.

Het	 resultaat	 is	 dat	 jij	 vanuit	 bezieling	 leeft.	 Zolang	dat	 je	 kompas	 is,	 vallen
rotklusjes	 mee.	 Je	 geeft	 je	 grenzen	 aan	 en	 bent	 een	 voorbeeld	 voor	 je
kinderen.	Ze	apen	je	na.	Je	biedt	hen	de	ruimte	om	zielsgelukkig	te	worden.



Hoofdstuk	7

Gunnen	en	doorzetten

‘Ons	leven	kan	zoveel	beter	zijn!	Stap-voor-stap	is	het	mogelijk	een	optimale	manier	van	leven	te

bereiken.’

Ricard	&	Singer,(2018),	Voorbij	het	zelf,	p.	16



Inleiding
Kroko	 laat	 je	 over	 vaste	 paadjes	 lopen.	 De	 doemdenkers	 en	 druktemakers
zeggen	precies	wat	hij	wil.	Zolang	je	luistert,	ben	je	veilig,	je	overleeft.	Kroko
vindt	het	best.
Je	blijft	doen	zoals	je	altijd	deed.	Je	schouders	doen	pijn	van	de	stress.	Je	hebt
een	mèh-gevoel.	De	karweitjes	stapelen	zich	op	en	‘nee	zeggen’	is	geen	optie.
Je	 laat	 geen	 verjaardag	 schieten,	 bent	 voorleesmam,	 betrokken	 collega,
mantelzorger	én	hebt	op	tijd	het	eten	klaar.	Hier	horen	woorden	bij	als	sleur,
het	hoort	zo	en	stilstaan.	Gedachten	als	 ‘wanneer	ben	 ík	aan	de	beurt’	of	 ‘ik
kan	zoveel	meer’	en	‘dáár	heb	ik	zin	in’,	spoken	door	je	hoofd.	Maar	goed,	de
mensen	vinden	je	aardig.

Behalve	Kroko,	 is	 er	 Bles.	Hij	wil	 spelen,	 nieuwe	dingen	uitproberen.	Voelen
dat	hij	leeft.	Jij	bedenkt	waar	Bles	heen	mag.	Bles	strooit	woorden	in	je	hoofd
als	‘dat	lijkt	me	leuk’	of	‘even	googelen’.	De	kriebel	in	je	buik	is	opwindend.	Je
brein	is	alert.	Ineens	werkt	alles	en	iedereen	mee	om	jou	te	laten	doen	waar	je
zin	in	hebt.	In	de	spiegel	kijken	sprankelende	ogen	terug.
Op	de	weekplanner	staat	wie	er	wanneer	kookt.	Na	de	koffie	met	taart	stap	je
op	of	slaat	verjaardagen	over.	Voorlezen	doe	je	thuis	en	elke	avond	zit	je	een
uurtje	 op	 je	 eigen	 kamer.	 Dan	 ineens	 sta	 je	 te	 zingen	 of	 geef	 je	 een
presentatie.
Vriendinnen	 kijken	 een	 beetje	 bewonderend-jaloers,	 als	 ze	 zeggen:	 ‘knap
hoor’.	Ze	hangen	aan	je	lippen	als	je	vertelt	hoe	en	wat	je	gedaan	hebt.

Wat	bezielt	je?
Het	 is	 de	 vraag	 die	 zomaar	 door	 een	 doemdenker	 gesteld	 kan	 worden.
Meestal	zit	er	een	ondertoontje	van	afkeuring	in.
Stel	jij	de	vraag	aan	jezelf,	dan	is	er	nieuwsgierigheid	en	je	voelt	een	gemis.
Vragen	die	jou	meer	aanspreken	zijn	misschien:	‘Waar	word	ik	gelukkig	van?’,
‘Wat	wil	ík?’	of	‘Waar	krijg	ík	energie	van?'
Alleen	al	het	stellen	van	zo’n	vraag,	geeft	je	bevestiging	en	erkenning.



‘‘Ik	heb	afgelopen	week	voor	het	eerst	in	mijn	leven	een	workshop	gegeven.	Spreken	voor	een	groep

was	voor	mij	een	van	mijn	grootste	angsten.	 Ik	heb	de	afgelopen	weken	dan	ook	heel	vaak	Kroko

verteld	dat	Bles	iets	leuks	gaat	doen,	dat	het	veilig	is	en	Kroko	mij	niet	hoeft	te	stoppen.	Ik	wil	graag

veranderen,	luisteren	naar	mijn	eigen	gevoel.

Ik	heb	gesproken	voor	de	groep	en	het	lukte!!’

Ingrid

Jij	en	je	emoties
Kroko	en	Bles	sturen	je	door	emoties.	Je	zintuigen	geven	informatie	aan	Kroko
en	Bles.	Herkent	Kroko	het	beeld	via	je	ogen,	het	geluid	via	je	oren,	de	geur	en
smaak	als	bekend	en	vertrouwd,	krijg	jij	‘sein	veilig’.	Hij	slaapt	door.	Als	Kroko
op	zijn	gemak	is,	krijgt	Bles	ruimte	om	te	spelen.	Niet	vertrouwd	en	onveilig	is
angst.	 Dit	 remt	 je	 af	 en	 je	 blijft	 doen	 wat	 je	 deed,	 in	 een	 vertrouwde
omgeving.

Kroko	temmen
Het	maakt	niet	uit	of	 je	 zintuigen	 reageren	op	een	 foto,	een	droombeeld	of
een	innerlijk	beeld.	Kroko	kent	het	verschil	niet.	Laat	hem	een	plaatje	zien	dat
jou	blij	maakt	en	Kroko	is	ook	blij.
Dit	 is	 een	mooie	manier	 om	Kroko	 te	 temmen.	 Jij	 roept	met	 het	 plaatje	 de
emotie	op	die	ruimte	geeft	voor	iets	nieuws.
Je	wilt	 iets,	bedenkt	hoe	het	eruitziet	en	voelt	de	emoties	die	erbij	horen.	 In
gesprek	met	de	doemdenkers	 kies	 je	of	 ze	gelijk	hebben	of	niet.	 In	het	ene
geval	 verandert	 er	 niets.	 In	 het	 andere	 geval	 blijf	 je	 in	 verbinding	met	 het
‘Bles’-gevoel	en	kies	je	voor	een	andere	aanpak.
Door	het	goede	gevoel	vast	 te	houden,	blijf	 je	 trouw	aan	 jezelf	en	zet	 je	de
volgende	stap.	Er	vormen	zich	nieuwe	paadjes	in	je	brein.

Mens,	ken	jezelf
‘Wat	kijk	 je	boos!’	Heel	vaak	heb	 ik	dat	gehoord.	 Ik	was	me	van	geen	kwaad
bewust.	Ik	werd	een	beetje	kriegel	en	zei:	‘Ik	ben	gewoon	in	gedachten.’
Dat	die	frons	in	mijn	voorhoofd	anderen	de	indruk	gaf	dat	ik	boos	was,	merkte



ik	 niet.	 Dat	 hun	 opmerking	 boosheid	 opriep	 bij	 mij,	 voelde	 ik	 wel.
Tegenwoordig	trek	ik	mijn	jas	aan	en	zet	ik	een	glimlach	op	als	ik	naar	buiten
ga.	Ik	kom	dan	vriendelijk	over	en	houd	goede	zin.

Het	Johari-venster
In	 1955	 hebben	 Johan	 Luft	 en	Harry	 Ingham	het	 Johari-venster	 ontwikkeld.
Het	is	een	eenvoudig	model	om	je	ervan	bewust	te	worden	hoe	jij	op	andere
mensen	overkomt.
Het	venster	is	verdeeld	in	vier	kwarten,	met	de	namen	open,	blind,	verborgen
en	onbekend.

Johari-venster

Open
In	 de	 rechterbovenhoek	 staat	 ‘open’.	 Dit	 kwart	 geeft	 gedrag,	 motieven	 en
gevoelens	 aan	 die	 jij	 van	 jezelf	 kent	 én	 die	 anderen	 van	 je	 kennen.	 Het	 is
gemakkelijk	om	over	dit	gedrag	te	praten.



Blind
In	 de	 linkerbovenhoek	 staat	 ‘blind’.	 Het	 is	 je	 blinde	 vlek.	 Anderen	 zien	 dit
gedrag,	maar	je	herkent	het	zelf	niet.	Als	je	hierop	aan-gesproken	wordt,	denk
je	dat	de	ander	het	niet	goed	ziet.	Het	moeilijke	hierbij	is	dat	we	gewend	zijn
om	 een	 sticker	 te	 plakken	 op	 wat	 we	 zien.	 Dat	 is	 een	 hersendingetje.	 Zo
denken	veel	mensen	aan	verdriet	als	 ze	 tranen	zien.	Toch	kun	 je	ook	huilen
van	 plezier.	 Hier	 is	 Kroko	 aan	 het	werk.	 Hij	 ziet	 een	 plaatje	 en	 plakt	 er	 een
emotie	op.

In	het	voorbeeld	hierboven	heb	ik	een	frons	in	mijn	voorhoofd.	Dat	is	wat	de
ander	ziet.	Hij	of	zij	koppelt	er	meteen	het	gevoel	boosheid	aan	en	spreekt	dat
uit.	De	kunst	hierbij	 is	om	te	benoemen	wat	 je	ziet	en	er	geen	gevoel	op	 te
plakken.
Bij	de	opmerking:	‘Je	hebt	een	frons	tussen	je	wenkbrauwen’,	kan	ik	met	een
glimlach	antwoorden:	‘Dat	is	mijn	denkgezicht.’

Verborgen
‘Verborgen’	staat	in	de	hoek	linksonder.
Het	 is	 gedrag,	 een	gevoel	 dat	 of	 een	motivatie	die	 je	 van	 jezelf	 kent.	Het	 is
echter	iets	dat	te	privé	om	met	anderen	te	delen	of	te	onveilig	om	het	te	laten
zien.	Anderen	zijn	verbaasd	als	ze	het	zien	of	horen.

‘‘Een	andere	 stiekeme	wens	die	 ik	had,	was	 leren	zingen.	 Iedereen	om	me	heen

zegt	altijd	dat	ik	dat	niet	kan	en	dat	het	nooit	wat	gaat	worden.	Toen	ik	vertelde
dat	 ik	ga	 leren	 zingen,	werd	 er	hard	gelachen	en	gezegd	 ‘denk	 je	dat	 er	na	5
minuten	nog	iemand	in	de	zaal	zal	zitten?’

Ingrid

Onbekend
In	de	rechterbenedenhoek	staat	‘Onbekend’.
Hierin	 staat	alles	dat	voor	 jou	onbewust	en	voor	de	ander	onbekend	 is.	Het
wordt	 bijvoorbeeld	 zichtbaar	 in	 crisissituaties.	 In	 dit	 gedeelte	 kom	 je	 je



verborgen	kwaliteiten	tegen.

De	 vier	 gedeeltes	 zijn	 niet	 even	 groot	 en	 variëren	 per	 situatie.	 Als	 je	 ouder
wordt,	 leer	 je	 jezelf	 ook	beter	 kennen.	 Als	 je	 praat	 over	 je	 blinde	 vlek	 en	 je
verborgen	 verlangen,	 vergroot	 je	 de	 kans	 op	medestanders	 om	 te	 bereiken
wat	je	wilt.

Het	spannendste	wat	ik	ooit	gedaan	heb
Mijn	man	en	ik	wilden	een	halfjaar	gaan	reizen.	Onze	beide	ouders	waren	op
leeftijd.	 De	 kinderen,	 Bas,	 Jelle	 en	 Anne-Karlijn,	 hoewel	 volwassen,	 vroegen
regelmatig	om	advies	of	hulp.	Het	verlangen	was	sterk.	De	mitsen	en	maren
zeker	zo	groot.
Wij	hebben	aan	ouders	en	kinderen	gevraagd	wat	zij	van	onze	wens	vonden.
Weg	 waren	 de	 mitsen	 en	 maren.	 ‘Dat	 moet	 je	 doen’,	 zeiden	 pa	 en	 ma
voorzichtig,	en	de	kinderen	waren	trots	en	dachten	mee	bij	de	voorbereiding.
Het	 beklimmen	 van	 de	 vliegtuigtrap	 op	 Schiphol	 is	 misschien	 wel	 het
spannendste	wat	ik	ooit	gedaan	heb.	De	zenuwen	gierden	door	mijn	keel	en
er	is	menig	traantje	geplengd	bij	het	uitzwaaien	door	de	kinderen.	Nog	steeds
draaien	de	foto’s	van	de	reis	op	het	digitale	lijstje…	ze	snoeren	Kroko	zijn	bek.

Doorzetten	en	je	brein
Ons	 brein	 bestaat	 uit	 miljarden	 cellen	 die	 via	 lange	 uitlopers	 met	 elkaar
verbonden	zijn.	Deze	verbonden	uitlopers	vormen	een	netwerk.
Seintjes	 in	 je	 hersenen	 gaan	 van	 A	 naar	 B,	 via	 een	 snelweg	 van	 verbonden
uitlopers.	 Als	 een	 berichtje	 bij	 B	 is	 aangekomen,	 volgt	 een	 actie.	 Je	 tilt
bijvoorbeeld	je	arm	op.
Wordt	de	snelweg	niet	vaak	gebruikt,	dan	wordt	het	al	gauw	een	provinciale
weg,	misschien	zelfs	een	zandpad.	Er	zitten	steeds	minder	uitlopers	in.

Snelwegen	en	zandpaden
Hoe	vaker	er	een	seintje	van	A	naar	B	gaat,	hoe	sneller	dit	gaat.	Bijvoorbeeld
toen	je	leerde	schoenen	strikken.	Dit	moest	je	eerst	heel	vaak	oefenen.	Na	een



paar	maanden	ging	het	vanzelf.	Je	kreeg	er	een	diploma	voor.	Nu	denk	je	er
niet	meer	bij	na.	Je	hebt	een	schoenen-strik-snelweg	gevormd.

Tot	je	twintigste	levensjaar	worden	er	snelwegen	gevormd	in	je	brein,	voor	je
zintuigen.	 Deze	 snelwegen	 zorgen	 ervoor	 dat	 je	 bijvoorbeeld	 in
verkeerssituaties	reageert	zonder	na	te	denken.
Na	 je	 twintigste	 levensjaar	 worden	 de	 cellen	 met	 elkaar	 verbonden	 die	 te
maken	hebben	met	je	sociale	vaardigheden.
Binnen	 dit	 gevormde	 systeem	 kunnen	 dan	 weer	 delen	 geprogrammeerd
worden	 voor	 speciale	 vaardigheden.	 Hoe	 vaker	 Ingrid	 zingt,	 hoe
gemakkelijker	 het	 wordt.	 Door	 het	 plezier	 in	 zingen	 zet	 ze	 door.	 In	 haar
hersenen	wordt	een	‘zing-	paadje’	aangemaakt.

Door	geconcentreerde	aandacht	kun	je	de	invloed	van	Kroko	op	jouw	gevoel
en	gedrag	verkleinen.	 Je	kunt	zandpaden	upgraden	naar	snelwegen	door	 te
oefenen.
Fred	 Korthagen,	 emeritus-hoogleraar,	 is	 piano	 gaan	 spelen	 terwijl	 hij	 de
zeventig	gepasseerd	is.	Vol	overgave	oefent	hij.	Zijn	brein	accepteert	het.	Hij
speelt	steeds	beter.

Zijn	in	het	NU	of	aandachtig	zijn

‘Het	gevoel	hebben	te	leven,	begint	met	aandacht.

In	het	NU	ben	je	altijd	gelukkig.	Als	je	niet	gelukkig	bent,	ben	je	niet	in	het	NU.'

Eckhart	Tolle

Gewaar	of	aandachtig	zijn	betekent	met	je	aandacht	in	het	NU	zijn.
De	 eenvoudigste	 manier	 om	 met	 je	 aandacht	 in	 het	 NU	 te	 zijn,	 is	 via	 je
zintuigen.	Door	te	ruiken,	proeven,	horen,	zien	en	voelen	maak	je	contact	met
elkaar	en	met	de	omgeving.
Het	ruiken	van	een	geur	en	het	zien	van	een	beeld,	roept	vaak	herinneringen
op.
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•
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De	dennenlucht	in	een	vochtig	bos	geeft	veel	mensen	een	warm	gevoel.	Dit
gevoel	 hoort	misschien	bij	 een	gezellige	 Kerst,	waar	 je	 op	dat	moment	 aan
terugdenkt.	Deze	gedachte	wordt	opgeroepen	door	wat	je	wandelend	in	het
bos	ruikt.

Als	je	je	dag	begint	met	aandachtig	of	gewaar	zijn,	dan	is	het	gemakkelijk	om
je	doel	voor	die	dag	te	stellen	zonder	dat	je	steeds	afdwaalt	met	je	gedachten.
Als	 je	 aandachtig	 bent,	 is	 er	 stilte	 in	 je	 hoofd.	 Voelen	 doe	 je	 altijd	 met
aandacht.	Het	is	een	eenvoudige	manier	om	aandachtig	je	dag	te	beginnen.

Oefening
Aandachtig	voelen

De	dag	begint	en	je	staat	voor	de	spiegel,	gewassen	en	schoon.

Wat	heb	je	nodig?
Drie	minuutjes	tijd
Een	potje	lekkere	dagcrème

Neem	een	dot	dagcrème	in	je	handen.

Leg	je	handen	rustig	op	je	gezicht	en	voel.
Is	de	crème	koud	of	warm?
Trekt	hij	gemakkelijk	in	of	juist	niet?
Je	merkt	het	bewust	op.	Dit	duurt	nog	geen	vijf	seconden.

Nu	smeer	je	de	crème	uit.
Leg	je	handen	op	je	voorhoofd.

Bedenk:	‘Wat	gun	ik	mezelf	vandaag?
Welke	menselijke	eigenschap	heb	ik	vandaag	nodig?’



»
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Laat	 dit	 gevoel	 van	 vrede,	 liefde,	 creativiteit,	 ruimte,	 stilte	 of	 rust,
binnenkomen,	 terwijl	 je	 langzaam	je	gezicht	van	voorhoofd	tot	kin
insmeert.

Het	gevoel	vindt	een	plekje	in	je	buik.

Adem	drie	 keer	 diep	door,	 terwijl	 je	 de	 liefde,	 stilte,	 ruimte	of	 een
van	de	anderen,	blijft	voelen.

Lach	naar	jezelf	in	de	spiegel.

Met	dit	gevoel	begin	je	aan	je	dag.
Je	 blijft	 je	 verbinden	 met	 de	 gekozen	 menselijke	 eigenschap,
letterlijk	met	je	buik.

Het	kan	zijn	dat	 je	merkt	dat	 je	het	gevoel	kwijtraakt,	bijvoorbeeld
omdat	je	boos	wordt	op	je	tienerdochter.
Raak	 dan	 bewust	 je	 gezicht	 aan,	 terwijl	 je	 aan	 je	 ritueel	 denkt.	 De
vrede,	 liefde	 of	 elke	 ander	 gevoel	 dat	 je	 gekozen	 hebt,	 komt	 dan
weer	terug.

Het	inslijten	van	dit	ochtendritueel	kan	wel	een	potje	crème	duren.	Zo
gauw	je	er	de	voordelen	van	voelt,	gaat	het	steeds	gemakkelijker.

Wat	je	uitzendt,	krijg	je	terug

‘Met	een	meditatie	of	andere	spirituele	oefening	in	de	vroege	ochtend	of	de	tijd	voor	het	slapen	gaan,	leg

je	de	grondstemming	voor	de	dag	vast.	(…)	De	geur	van	de	meditatie	blijft	hangen	en	geeft	de	hele	dag

een	bijzonder	accent.	Het	schept	een	andere	atmosfeer,	een	andere	instelling,	een	andere	manier	om	met

emoties	om	te	gaan	en	met	de	mensen	die	je	tegenkomt.’

Ricard	&	Singer,(2018),	Voorbij	het	zelf,	p.	53

De	 liefde,	 rust,	 of	 een	 ander	 prettig	 gevoel	 waar	 je	 je	 dag	 mee	 begint,



beïnvloedt	je	omgeving.	Mensen	reageren	op	wat	jij	uitstraalt.	Als	jij	reageert
vanuit	liefde,	bied	je	de	ander	ruimte	om	dit	ook	te	doen.

Met	een	puberdochter,	die	precies	wist	wat	ze	wilde,	was	er	vaak	heisa	in	huis.
Ik	 wist	 nog	 niets	 van	 verbinden	 met	 liefde	 of	 ruimte,	 maar	 voelde	 me
ongelukkig	 met	 die	 bijna	 dagelijkse	 ruzies.	 Ik	 volgde	 de	 opleiding	 tot
therapeut.	 Na	 de	 zoveelste	 ruzie,	 waarbij	 de	 ramen	 in	 de	 sponningen
rammelden	van	het	geschreeuw	naar	elkaar,	moest	ik	lachen.	Vanuit	de	liefde
voor	mijn	kind	zei	ik:	‘Wat	goed	hè,	dat	we	zo	kunnen	gillen	tegen	elkaar?’	Ze
keek	me	met	 een	 frons	 in	 haar	 hoofd	 aan.	 ‘Ja,	 dit	 doe	 je	 alleen	 bij	mensen
waar	 je	 je	veilig	bij	 voelt’,	 vervolgde	 ik.	Vanaf	die	dag	stopten	de	 ruzies.	We
hadden	 een	 andere	 manier	 gevonden	 om	 vanuit	 veiligheid	 en	 liefde	 met
elkaar	te	praten.

Zin	en	flow
Weten	en	voelen	waar	jij	gelukkig	van	wordt,	maakt	je	leven	zinvol.	Je	voelt	je
blij	en	zeker.
Mensen	waar	 je	 graag	mee	 omgaat,	 geven	 zin	 aan	 het	 leven.	 Je	wordt	 dan
gehoord	en	gezien.	 Je	 aandacht	 is	bij	 die	mensen	en	 je	 laat	 je	niet	 afleiden
door	zorgen	of	plannen.

Aandachtig	zijn,	biedt	ruimte	om	te	voelen	wat	jij	belangrijk	vindt.	Het	geeft
inzicht	in	de	waarden	van	waaruit	je	wil	leven.
In	het	NU	ligt	de	intentie	om	te	bereiken	waar	jij	gelukkig	van	wordt.	Laten	we
het	 ‘willen	 met	 je	 hart’	 of	 hartintentie	 noemen.	 Hartintentie	 hoort	 bij	 de
menselijke	 kwaliteiten	 liefde,	 vrijheid,	 vrede,	 creativiteit,	 innerlijk	 weten	 en
ruimte.
Door	in	verbinding	te	blijven	met	je	hartintentie,	komen	er	gebeurtenissen	op
je	pad	die	je	leiden.	Dit	heet	synchroniciteit	ofwel	betekenisvol	toeval.

Jannie	maakt	een	afspraak	voor	een	gesprek	in	mijn	praktijk.
Ze	 wil	 er	 ‘graag	 bij	 horen’	 en	 het	 optimale	 voor	 haar	 kinderen.



Vriendinnen	heeft	ze	niet.
Ze	is	onlangs	gescheiden.	Zij	biedt	haar	drie	jonge	kinderen	structuur.	Ze
heeft	 vaste	 regels,	 terwijl	 haar	 ex	 alles	maar	 goed	 vindt.	 Dit	 verschil	 in
waarde	drijft	haar	tot	wanhoop.
Jannie	vindt	het	belangrijk	wat	andere	mensen	denken	over	haar	gezin.
Ze	begint	haar	dag	met	een	plaatje	in	haar	hoofd	van	het	perfecte	gezin.
Loopt	 het	 anders,	 dan	 voelt	 ze	 zich	 rot	 en	 blijft	 piekeren	 over	 hoe	 het
beter	had	gekund.
Vriendinnen,	zelfstandigheid	en	een	harmonieus	gezin,	geven	haar	leven
zin.	 Voor	 Jannie	 betekent	 het	 dat	 ze	 ‘s	morgens	 kan	 afstemmen	op	de
liefde	die	ze	zo	belangrijk	vindt.	Zij	mag	het	perfecte	plaatje	vervangen
door	het	perfecte	gevoel.	Op	het	moment	dat	ze	dit	 toeliet,	kwamen	er
vriendinnen	op	haar	pad	en	kreeg	ze	uit	een	onverwachte	hoek	hulp.	Dit
biedt	haar	ruimte	en	rust.

Je	eigen	weg	volgen
Je	weet	nu	hoe	je	van	geleefd	worden	naar	je	eigen	weg	volgen	komt.	Je	hebt
ontdekt	waar	je	goed	in	bent	en	kent	je	kwaliteiten.	Het	is	duidelijk	waar	je	in
gelooft.	De	mindmap	vertelt	wat	 je	wilt	en	wat	 je	 te	doen	hebt.	 Je	hebt	het
besproken	met	je	dierbaren.
Welk	gevoel	 kreeg	 je	bij	het	maken	van	de	mindmap?	Als	 je	het	een	beetje
spannend	vond,	is	dat	een	goed	begin.
Je	kent	tenminste	vijf	kwaliteiten	die	je	helpen	om	je	doel	te	bereiken.
Leidend	is	je	gevoel,	terwijl	je	de	mindmap	maakt.	Doe	je	dit	vanuit	het	gevoel
dat	 je	wilt	bereiken,	dan	werkt	 je	onderbewuste	mee	aan	de	mogelijkheden.
Je	gedachten,	overtuigingen	en	gevoelens	 scheppen	 je	omstandigheden.	 Jij
bepaalt	de	route.

Door	in	het	NU	te	zijn,	bepaal	jij	de	zin	van	het	moment	van	je	dag.	Houd	je
doel	voor	ogen	en	je	wordt	er	als	vanzelf	naartoe	geleid.
Het	gevoel	waar	jij	je	dag	mee	begint,	bepaalt	je	humeur.	Je	humeur	bepaalt



hoe	anderen	op	je	reageren	en	vice	versa.	Dicht	bij	jezelf	blijven	zorgt	ervoor
dat	je	de	regie	houdt	over	de	dag.	Daardoor	is	het	gemakkelijker	om	je	focus
vast	te	houden.

Kroko	 zal	 zich	 ongetwijfeld	 melden,	 via	 emoties	 als	 boosheid,	 verdriet	 of
angst.	Jouw	reactie	hierop	geeft	hem	de	mogelijkheid	om	de	regie	al	dan	niet
over	te	nemen.
Blijf	 je	 bij	 ruimte,	 liefde,	 rust,	 creativiteit,	 vrijheid	 of	 innerlijke	 wijsheid,	 dan
houdt	 hij	 zijn	 bek.	 Dit	 kan	 door	 gewaar-	 of	 aandachtig	 zijn.	 Afstemmen	 op
liefde,	ruimte,	rust,	vrede,	vrijheid	of	creativiteit	en	innerlijk	weten,	vergroot	je
gevoeligheid	 voor	 seintjes	 van	 Kroko.	 Je	 kunt	 op	 deze	 seintjes,	 emoties,
reageren	voordat	ze	bedreigend	worden.

Wat	je	geleerd	hebt,	vraagt	oefening	en	tijd.	Door	alleen	lezen	red	je	het	niet.
Het	is	een	weg	van	vallen	en	één	keer	meer	opstaan.

Vind	je	het	prettig	om	naar	aandacht	geleid	te	worden	door	te
luisteren	naar	een	gesproken	meditatie?

Die	heb	ik	voor	je	klaargezet	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus	Je	vindt	daar	ook	de

oefeningen.	Download	ze	gratis.

Veel	succes	en	snoer	de	krokodil	zijn	bek!

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus


Hoe	nu	verder?

Je	 bent	 aan	 het	 eind	 van	 dit	 boek	 gekomen.	 Je	 kent	 jezelf,	 je	 wensen,	 je
kwaliteiten.	Je	bent	geaard	en	zet	je	droom	neer	in	het	NU.
Je	weet	wat	je	wilt,	hoe	je	het	wilt	en	met	wie.	You	did	it!!

Om	het	gemakkelijk	voor	je	te	maken,	heb	ik	meditaties	ingesproken.	Je	kunt
ze	beluisteren	op	je	telefoon.

Download	de	meditaties	en	oefeningen	op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus

De	 geleide	 meditatie	 en	 de	 oefening	 met	 de	 bus	 vind	 je	 op
www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bus

En	nu?
Nu	neem	jij	het	initiatief.	Ik	ben	heel	benieuwd	welke	stappen	je	al	gezet	hebt.
Soms	struikel	 je	vast	nog	eens.	Dat	maakt	niet	uit.	Het	hoort	er	gewoon	bij.
Dat	is	het	moment	dat	je	even	stilstaat	en	terugkijkt.	Het	moment	om	te	kijken
wat	er	goed	ging	en	 te	voelen	wat	er	anders	kan.	Hier	kun	 je	een	mindmap
maken	 om	 de	 route	 aan	 te	 passen.	 Misschien	 heb	 je	 kwaliteiten	 over	 het
hoofd	gezien	die	je	nu	kunt	inzetten.	Het	is	gewoon	een	kwestie	van	één	keer
meer	opstaan	dan	vallen.

Persoonlijk	met	mij	aan	de	slag
Uit	 ervaring	 weet	 ik	 dat	 je	 soms	 wat	 ondersteuning	 kunt	 gebruiken	 of
feedback	 wilt.	 Binnen	 Vertrouwen,	 mijn	 praktijk	 voor	 natuurgeneeskunde,
stress	en	burn-out-coaching,	bied	ik	je	verschillende	mogelijkheden.

http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bonus
http://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/bus
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Wil	je	persoonlijk	met	mij	aan	de	slag?	Ik	begeleid	je	dan	een	paar	maanden.
Samen	kijken	we	dan	wat	je	nog	tegenhoudt,	maken	dit	helder	en	vinden	de
oplossing.

Liever	samen	met	anderen?
Bij	Vertrouwen	kun	je	verschillende	workshops	en	cursussen	volgen.	De	rode
draad	binnen	 al	 deze	workshops	 en	 cursussen,	 zowel	 bij	 Reiki,	 de	 inzet	 van
stenen	of	die	om	jezelf	te	 leren	kennen,	 is	 innerlijke	vervulling,	doen	waar	 je
gelukkig	van	wordt.	Je	kunt	er	al	je	vragen	stellen.

Kijk	eens	op	de	website	van	Vertrouwen,	voor	meer	informatie.	Heb	je	vragen,
of	 wil	 je	 een	 afspraak	 maken?	 Stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar
m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl.	Ik	denk	graag	met	je	mee.

Vragen	kun	je	ook	stellen	in	de	facebookgroep	‘Snel	en	simpel	van	stress	naar
zelfvertrouwen’
(www.facebook.com/groups/snelensimpelvanstressnaarzelfvertrouwen)

Contact	met	Marlene
www.praktijkvertrouwen.nl
m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl

Op	social	media
Facebook:	www.facebook.com/praktijk.vertrouwen
Facebookgroep:
www.facebook.com/groups/snelensimpelvanstressnaarzelfvertrouwen
Instagram:	www.instagram.com/marlene.hanssen
Linkedin:	www.linkedin.com/in/marlenehanssen
Twitter:	www.twitter.com/marlene_hanssen

mailto:m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl
http://www.facebook.com/groups/snelensimpelvanstressnaarzelfvertrouwen
http://www.praktijkvertrouwen.nl
mailto:m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl
https://www.facebook.com/praktijk.vertrouwen
http://www.facebook.com/groups/snelensimpelvanstressnaarzelfvertrouwen
http://www.instagram.com/marlene.20hanssen
https://www.linkedin.com/in/marlene-hanssen-0870a01b/
https://www.twitter.com/marlene_hanssen


Over	de	auteur

Marlene	stelt	zich	voor
Ik	ben	Marlene	Hanssen,	docent,	Reiki-master,	natuurgeneeskundig	therapeut
en	 zijnsgericht	 coach.	 Mijn	 roeping	 of	 missie	 is	 het	 helpen	 van	 meiden.
Vrouwen	laten	stralen.	Ze	laten	ontdekken	hoe	krachtig,	wijs	en	mooi	ze	zijn.
Echte	 schoonheid	 zit	 van	 binnen.	 Als	 deze	 schoonheid	 echter	 naar	 buiten
straalt,	 kan	 daar	 geen	 schoonheidsideaal	 tegenop.	 Een	 vrouw	 die	 leeft	 van
binnenuit,	is	een	natuurkracht.	Zij	komt,	ziet	en	manifesteert.

Deze	 missie	 draag	 ik	 uit	 binnen	 Vertrouwen,	 praktijk	 voor
natuurgeneeskunde,	stress	en	burn-out-coaching.	Hierin	begeleid	ik	vrouwen
en	verzorg	ik	workshops	en	cursussen.

‘‘Er	zijn	maar	weinig	hulpverleners	waarbij	ik	me	durf	te	openen.	Een	compliment	voor

jou,	Marlene,	ik	voel	dat	je	geen	oordelen	hebt,	mij	in	mijn	waarde	laat,	mij	aankan,
je	staat	er	niet	 raar	van	te	kijken	als	 ik	me	open	voor	het	paranormale.	 Ik	voel	dat
dat	kan	bij	jou.	Alleen	al	het	feit	dat	ik	dit	zo	openhartig	kan	typen	naar	jou,	zegt	me
dat	het	veilig	is	bij	je.	Zo,	steek	die	maar	in	je	pocket!’

Bianca

In	mijn	vrije	tijd
Ik	heb	veel	plezier	in	het	onderhouden	van	en	kijken	naar	mijn	aquarium.	Dat
doe	 ik	al	van	kinds	af	aan.	Tijdens	onze	 reizen	wordt	het	verzorgd	door	een
vriendelijke	buurman.

Heerlijk	vind	ik	het	om	onder	te	duiken	in	een	boek,	een	serie	te	volgen	op	tv,
een	filmpje	te	pikken	of	een	stuk	te	wandelen	met	mijn	man	of	een	vriendin.



Over	Marlene
Marlene	Hanssen	 (1955)	 is	geboren	 in	een	traditioneel,	katholiek	gezin.	Haar
moeder	stimuleerde	haar	om	te	studeren.	Zij	 trouwde,	kreeg	twee	zonen	en
een	dochter	en	is	intussen	oma	van	vier	kleinzonen.

Zij	werd	docent	natuur-	en	scheikunde	aan	het	middelbaar	onderwijs.	Na	15
jaar	 voor	de	klas	 te	hebben	gestaan,	begon	het	 te	 kriebelen.	Zij	wilde	meer
dan	lesgeven	en	volgde	een	managementopleiding,	die	eindigde	in	een	fikse
overspannenheid.	Dit	was	een	moment	van	bezinning.

Marlene	 maakte	 kennis	 met	 de	 holistische	 visie.	 Na	 herstel	 werd	 ze	 Reiki-
master	en	volgde	opleidingen	 in	voetreflexologie	en	NEI	 (Neuro-Emotionele
Integratie).	 In	 1995	 opende	 zij	 haar	 praktijk	 Vertrouwen.	 Gestuurd	 door	 het
verlangen	mensen	te	helpen	en	door	een	grenzeloze	nieuwsgierigheid,	is	de
natuurgeneeskundige	basis	uitgebouwd	met	meerdere	vormen	van	coaching,
met	als	laatste	Zijnsgericht	Coachen.

Zo’n	 tweeëntwintig	 jaar	 heeft	 Marlene	 haar	 praktijk	 Vertrouwen
gecombineerd	 met	 lesgeven	 aan	 het	 (v)mbo.	 Zij	 liet	 zich	 inspireren	 door
vrouwen	uit	andere	culturen,	tijdens	een	wereldreis	in	2012.

Na	vijfendertig	jaar	heeft	Marlene	het	onderwijs	verlaten.	Sinds	2017	gaat	haar
hele	 aandacht	 naar	 het	 begeleiden	 van	 mensen	 binnen	 haar	 praktijk
Vertrouwen,	en	naar	het	schrijven	van	boeken.

Hoor	 je	 Marlene	 graag	 spreken	 op	 je	 congres	 of	 evenement?	 Neem	 dan
contact	met	haar	op	via	m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl.

Wil	 je	 gratis	 tips	 van	 Marlene?	 Laat	 dan	 je	 e-mailadres	 achter	 op
www.praktijkvertrouwen.nl.

mailto:m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl
http://www.praktijkvertrouwen.nl


Nawoord

Het	 is	 een	woensdagochtend	 in	november	2018.	De	woensdagen	beginnen
voor	mij	 met	 een	 ‘ik	 hoef	 even	 niets’-ochtend.	 Er	 plopt	 een	 laatste	 oproep
voor	een	webinar	van	een	bekende	tekstschrijver	mijn	mailbox	binnen.	Groot
staat	er	‘schrijf	je	eigen	bbb’.	Iets	met	boek	en	bestseller.	Kroko	schampert…
‘Jij	 en	 een	 boek	 schrijven…,	 hahaha’.	 Bles	 antwoordt:	 ‘Hoezo,	 jij	 vindt
schrijven	toch	leuk?’
Ik	 heb	 het	 webinar	 bewust	 bekeken,	 én	 me	 ingeschreven.	 Dat	 was	 dus
voorlopig	de	laatste	‘ik	hoef	even	niets’-woensdagochtend.

Er	 begon	 een	 tijd	 van	 informeren,	 analyseren,	 onderzoeken,	 plannen,	 én
schrijven.	Het	was	spannend	en	ontspannend	tegelijk.	Het	 inzetten	van	mijn
kernkwaliteiten	 liet	 me	 groeien.	 Er	 was	 flow,	 commentaar	 vanuit	 mijn
omgeving,	 ik	 struikelde,	 werd	 aangemoedigd,	 stond	 op	 en	 ging	 door.	 Het
resultaat	ligt	voor	je.	Wat	mij	betreft	smaakt	het	naar	meer.	 Ik	hoop	voor	jou
ook.

Dit	boek	had	 ik	niet	 kunnen	schrijven	zonder	de	onvoorwaardelijke	 support
van	 mijn	 man,	 Arnold	 van	 Kesteren.	 Bedankt	 voor	 je	 engelengeduld,	 het
overnemen	 van	 (nog	 meer)	 huishoudelijke	 taken	 en	 niet	 te	 vergeten	 de
lekkere	lunches.
Mijn	kinderen	wil	 ik	bedanken.	Al	 is	het	alleen	maar	omdat	 jullie	de	vraag	in
jullie	ogen	 ‘Spoort	ze	nog?’,	verwoorden	met	 ‘Tjee	Mam,	goed	van	je’.	Britta,
mijn	schoondochter,	bedank	ik	voor	het	mooie	ontwerp	van	de	cover.
Mijn	 vriendinnen,	 Miryam	 en	 Els,	 die	 het	 een	 tijdje	 met	 minder	 aandacht
moesten	doen	en	toch	vol	belangstelling	bleven,	bedank	ik	hiervoor.

Verder	bedank	ik:
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•

•
•
•
•

Mijn	meelezers,	Jolanda	Heijligers,	Rachèl	Kolmeijer	en	Ingrid	de	Schipper
en	Fred	Korthagen,	voor	jullie	kritische	kijk	en	tips.
Aartjan	 van	 Erkel,	 Daisy	 Goddijn	 en	 mijn	 buddy	 Ans	 Breetveld	 voor	 de
adviezen	en	ondersteuning.
Manon-Müller,	voor	haar	tips	en	verbeteringen.
Mijn	coach	Kitty	Tieman,	die	mij	op	tijd	bijstuurde	als	het	me	duizelde.
Iwona	Harmsen,	voor	de	prachtige	illustraties.
Bronnen	op	social	media	en	internet,	voor	de	mooie	woorden	die	ik	mocht
ontvangen	als	recensies	op	mijn	boek.

Als	 laatste	 wil	 ik	 mijn	 cliënten	 bedanken,	 wiens	 proces	 ik	 mocht	 noemen.
Weliswaar	heb	ik	hun	namen	veranderd,	maar	ik	weet	zeker	dat	ze	zich	in	de
omschrijvingen	herkennen.

Last	 but	 not	 least,	 bedankt	 lieve	 lezer,	 voor	 het	 vertrouwen	 in	mij,	 door	 dit
boek	te	kopen	en	ermee	aan	de	slag	te	gaan.

En	nu	jij!
Ik	lees	graag	wat	je	van	dit	boek	vindt.	Welke	stappen	hebben	je	het	meeste
geholpen	in	jouw	proces?	Voor	feedback	sta	ik	open.	Stuur	ook	een	berichtje
naar	m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl,	als	je	nog	vragen	hebt	of	als	ik	dingen
kan	verbeteren.	Ik	help	je	met	plezier	verder.

Wil	je	meteen	doorzetten	en	alles	uit	de	oefeningen	halen?

Op	www.praktijkvertrouwen.nl	lees	je	hoe	ik	je	kan	ondersteunen	bij	jouw	reis
naar	je	blije	zelf.

Heb	 je	 iets	 aan	 dit	 boek	 gehad?	 Laat	 het	 even	weten,	 in	 de	 vorm	 van	 een
recensie	op	Managementboek.nl	of	Bol.com.	Ik	ben	er	je	zeer	erkentelijk	voor.

mailto:m.hanssen@praktijkvertrouwen.nl
http://www.praktijkvertrouwen.nl
http://Bol.com
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