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7.1 Parabel van de duizend spiegels 
 
Ik ben benieuwd hoe het voor je was om te merken dat je sterker in je schoenen kan 
staan! Of wanneer je hebt genoten van AAHA-momenten!  
 
We schuiven nu op van het fysieke plan, naar het emotionele plan. Mag ik je 
uitnodigen: zet je “ontdekkings”-pet op en laat je verrassen door jezelf! 
 
Als eerste een fascinerende parabel: 
 
7.1 Parabel van de duizend spiegels 2:25 
 
Wat je doet of brengt in de wereld, word je weerspiegeld. Zoals jij voor de “spiegel” 
doet, zo doet de “wereldspiegel” terug. 
Actie en reactie! 
 
Wat zegt dit verhaal je? 
Welke conclusie trek je voor jezelf? 
  
  
7.2 Wat wil de emotie zeggen 
 
Onprettige emoties… kan je er ook zo last van hebben? Het blijft hangen als een 
soort blijvende onweerswolk. Soms sleur je het dagenlang met je mee. Hopend dat 
het vanzelf wel weer overgaat. Soms slaag je erin om ze weg te stoppen. Maar 
wanneer duiken ze dan weer op?  
 
Stel je voor: onprettige emoties los kunnen laten, zowat in een paar seconden. Lijkt je 
dat wat? 
 
7.2 Wat wil de emotie zeggen en hoe kan je het loslaten 8:07 
 
Hoe zit het met jouw pijn(tjes) van lang geleden?  
Emoties komen als een reactie op een gebeurtenis, waar en hoe heb jij dat ervaren? 
Wat zegt jouw emotie? Tot wat nodigt ze jou uit? 
Hoe kan je dat “oud zeer” loslaten? 
 
Vasthouden vraagt energie en loslaten is ontspannen. 
Wat is belangrijk voor jou: vasthouden of loslaten? 
 
De vragen om onprettige emotie los te laten:  
 

1. Richt je aandacht op het onprettige gevoel. Waar precies in je lichaam 
merk je het op? Hoe groot is dat gevoel? 

2. Kan je geloven dat je deze emotie kan loslaten? (elk antwoord is goed) 

3. Stel je voor dat de emotie kan losgelaten worden, wil je het ook loslaten?  

4. Wanneer wil je het loslaten? 
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5. Ga na wat je nu voelt? Is het gevoel veranderd? Is er iets anders 
langsgekomen van gevoel? Doorloop zo nodig opnieuw deze vragen met 
wat resteert of er nu is. 

 
Dit proces van vragen doorloop je zo nodig enkele malen. 
Volg de stroom van je emoties, merk de verandering op, laat de druk los. 
 
Richt je aandacht op het proces van loslaten.  
Waar jij jouw aandacht op richt, groeit. 
 
Bij de deelnemers, die ik begeleidde met deze oefening, kwamen er plotse 
lachsalvo’s, groot ongeloof, en verraste blije gezichten aan te pas. Merk jij wat het 
voor je doet? 
Lijkt er niets te veranderen? Dan kan het zijn dat je iets anders dat omhoogkomt 
(nog) niet opmerkt. Misschien is het irritatie, een gedachte, een ‘het lukt niet’-
gevoel,… Focus je dan daarop en doorloop de vragen nog een keer. Neem dus 
telkens wat er is in het moment! 
 
Veel plezier, vrede, en net zoals Lester Levenson wens ik je er een goede gezondheid 
mee! 
 
7.3 Hoe is het met je zelfwaarde 
 
De grootste klacht die ik hoorde, tijdens de 9 jaar dat ik deelnemers begeleidde in 
outplacement (aangeboden hulp na ontslag om een nieuwe droomjob te vinden) 
was: 
‘Ik werd niet gewaardeerd.’ 
 
Het is een pijnlijk gevoel, in al die jaren van inzet.  
 
Herken jij dat ook? Waar denk jij wel eens: ‘ik wordt niet gewaardeerd. Of 
geaccepteerd?’ 
 
Hoe zou het voor je zijn om meer “waardering” en “gewaardeerd worden” te 
voelen? 
 
Het goede nieuws? Je kan daar zelf voor zorgen. Check hier hoe: 
 
7.3 Hoe is het met je zelfwaarde 6:39 
  
Hoe heb je: 
 
- genoten van je zelfwaardering? 

- jouw inspanningen beloont met een schouderklopje, met een 
cadeautje? 

- waardering voor jezelf toegelaten? 

 
Aandacht richten op zelfwaardering, laat je zelfwaarde groeien. 
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Het geeft je energie, en beter voelen met jezelf. Het is dus zeker iets dat je kan 
inzetten als je iets speciaals wilt doen voor jezelf.  
 
Lukt het met mondjesmaat? Wees mild voor jezelf en geef jezelf de kans om te 
oefenen, te groeien, jezelf te waarderen. 
 
Oefen eens een hele dag lang om je zelfwaarde-bankrekening te laten groeien. Elk 
uur kijk je even terug op wat je gedaan hebt (ook als dat niets is of liggen op de 
zetel) EN waardeer je jezelf daarvoor. Op het einde van de dag sta je stil bij hoe je je 
voelt en wat je denkt. Blijf elke ochtend of avond je zelfwaarde-bankrekening 
aanvullen! En evalueer na een week wat dit voor en met je doet. 
 
Succes! 
 
 
7.4 De kleurendouche 
 
Fris en monter? Ontspannen? Zuiver? Helder? Bruisender? Levendiger? Vitaliteit? 
Wil je dat ervaren? 
 
Zet je logica even aan de kant en ervaar je wat je verbeelding je brengt! 
 
Verfris jezelf, van wat dan ook. Stap onder de kleurendouche! 
  
7.4 De kleurendouche 4:11 
 
Wat heeft deze kleurendouche met jou gedaan? Wat merk je op? Wat heeft het je 
gebracht? Fris en monter? Ontspannen? Zuiver? Helder? Bruisender? Levendiger? 
Vitaler? 
 
Wanneer wil je dit nog doen? Hoe ga je er dan aan denken? 
 
Tip: leuke visualisatie om te doen als je echt onder de douche staat en dan te 
ervaren wat het met je doet. 
 
 
7.5 Dankbaarheid 
 
Wanneer voelde je je laatst dankbaar?  
Wat maakt dat je je dankbaar voelde?  
Wat voelde je precies? 
 
Vind je het raar dat ik er zo op inga?  
 
Dankbaarheid ervaren is effectief. Dat is wetenschappelijk bewezen. 
 
- Op fysisch vlak geeft het rust en welzijn 

- Op emotioneel vlak: rust en vredigheid 

- Op mentaal vlak:  

§ vermindert gedachtenspinsels; 
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§ het verhoogt goede invallen en intuïtie; 
§ het brengt meer flow (stroom) in jouw leven. Je ervaart meer dat 

“vanzelf” goed gaat. 
 

Redenen genoeg om dankbaarheid elke dag te ‘beoefenen’. Het is als een spier die 
je kan trainen. Deze dankbaarheidsspier levert je veel op! 

Ik nodig je uit om pen en papier te nemen en deze vragen te beantwoorden. Voel je 
antwoorden!  
 
- waarvoor ben je dankbaar? Waarvoor nog? Wat nog? (Maak een lijst 

van 20 items.) 

- Voor welke mensen ben je dankbaar in je leven? Voor wat precies? Hoe 
voelt dat?  

- Voor welke goede dingen van jezelf ben je dankbaar of waardeer je? 

- aan wie kan je meer waardering of dankbaarheid tonen? Hoe ga je dat 
doen? Je zou elke ochtend iemand een berichtje kunnen sturen en 
ergens dankbaarheid voor uiten   

- wat wil je meer in jouw leven? 

 
“Waardeer wat er nu al is” 
 
En om elke dag mee te beginnen of/en mee te eindigen: drie dingen waar je 
dankbaar voor bent of kan zijn. 
 
Voor een vrolijke dag met meer sprankel. 
 
 
De voorbije tijd kreeg je verschillende tools op het emotionele vlak. Qua herhaling en 
opfrissing:  
 
- wees mild voor jezelf 

- zie actie en reactie en de spiegeling bij anderen 

- oefen het loslaten van onprettige emoties 

- oefen in waardering en zelfwaardering 

- sta stil bij dankbaarheid en uit jouw dankbaarheid 

- en geniet van kleurendouches 

 
 


