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8.1 Gebruik de massale voordelen van dankbaarheid 
 

Proficiat. Je bent aangekomen bij deze sessie van deze online training ‘Boost your 

inner Self. Your time to shine!’!  

 

Goed zo! Doe zo verder! 
 

Hoe zou ’t zijn om meer keuzemogelijkheid te hebben en niet in een vastgeroest 

patroon te blijven hangen of vervallen? 

Hoe kan je onmiddellijke rust ervaren? Gaan van onprettige emoties naar rust? 

Hoe kan je makkelijk onprettige emoties loslaten? 

 

Je ontdekt het hier én in wat komt! 😉   

 

Om al direct sterk te starten: 

 

Wat doet dankbaarheid met je? 

Wanneer voelde je je dankbaar? 

Wat maakt dat je je dankbaar voelde? 

Hoe voelt dankbaarheid? 
 

Dankbaarheid en blijdschap liggen zo dicht bij elkaar. Omdat dankbaarheid je zo 

veel kan brengen, haal ik het hier nog eens aan. Als je er oog voor hebt, is er veel 

om dankbaar om te zijn, zo vele grote én kleine dingen. 
 

Je merkt het als je stilstaat bij de vragen. Je kan ook een “dankbaarheidsboek” 

starten en er dagelijks je antwoord op bovenstaande vragen inschrijven.  
 

Ter inspiratie kan je opnieuw het filmpje over dankbaarheid, van sessie 7, bekijken: 

8.1 Gebruik de massale voordelen van dankbaarheid 7:04 
 

Dit is ook voor mij een heerlijk moment om stil te staan bij dankbaarheid en om jou 

een “Dank je wel” te geven omdat ik jou in dit jaarprogramma een jaar lang kan 

en mag coachen!  

 

  

8.2 Zet de kracht in van 3 minuten pauze 
 

Denk je wel eens iets in de zin van: ‘ik heb geen keuze. Het overkomt me. Het 

overvalt me. Ik heb er last van en kan er niks aan doen’?  

 

Dan is het nu tijd om dat eens onder de loep te nemen. 

Er kan héél veel veranderen in drie minuten? Laat je leiden door volgende video.  
 

8.2 Zet de kracht in van 3 minuten pauze 2:36  

 

Jezelf drie minuten pauze gunnen om in het NU te zijn. Je aandacht focussen op je 

lichaam, je emoties, je gedachten, je ademhaling en terug naar je lichaam.  

 

https://vimeo.com/366006997/2f3ed2c639
https://vimeo.com/366007058/10ba37b93c
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Zo ga je meer keuzes en mogelijkheden zien. Misschien merk je dat je wel degelijk 

keuzes hebt in je manier van reageren. Daarbij helpt het om in het NU te zijn en de 

verhalen die je in je hoofd maakt er te laten zijn. (Zijn ze wel waar?)  

 

Hoe zou het zijn: 

 

− om meer keuzemogelijkheid te hebben en niet in een vastgeroest 

patroon te vervallen?  

− om in plaats van te reageren vanuit boosheid, je even zacht voelen 

worden? 

− om in  plaats van in overdrive te gaan tijdens een stresssituatie, je even 

tot rust te brengen en dan helderder beslissen? 

 

Wanneer plan je hem in, deze 3 minuten?  

 

 

8.3 Het geheim van hartcoherentie 
 

Stel je voor. Je merkt je spanning. Je bent nerveus.  

Je past deze tool toe.  

En je voelt de stress van je schouders glijden. Je merkt een steeds grotere rust.   

 

Dat is wat Bert ervaarde. Het toepassen van deze tool maakte dat hij ’s avonds wist 

hoe hij de stress van de dag én zijn werk kon loslaten, er meer voor zijn gezin kon zijn, 

hij meer gedaan kreeg in minder tijd! 

 

 

Hoe doe je dat? Onmiddellijke rust ervaren? Direct de beste versie van jezelf kunnen 

inzetten? Meer doen in minder tijd?  

 

Ontdek het hier: 

 

8.3 Het geheim van hartcoherentie 4:36 

 

 

Had je even zoiets van “ja hallo, ademen via je hart!?” 

  

Zoiets een eerste keer horen is vreemd en ja, ademen doe je altijd vanuit je longen. 

En toch merk je na een paar keer dat het iets met je doet. Door bewust je aandacht 

te brengen, verleg je je focus. 

 

Ter herinnering nog de vier stappen van deze oefening: 

 

1 focus je aandacht op het gebied rond je hart; 

2 beeld je in dat je in en uit ademt via je hart; 

3 herinner je een positief gevoel en richt er je aandacht op; 

4 beeld je in dat je dat prettig gevoel in en uit ademt en zo uitstraalt naar de 

wereld rond jou. 

 

https://vimeo.com/366007088/52a411bba0
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Vragen om bij stil te staan: 

 

− wat ervaar ik na deze oefening? Wat denk ik? Wat voel ik? 

− hoe dicht brengt het me bij mezelf? 

 

In het traject ‘Van stress naar energie’ diep ik deze methodiek uit, zodat je er meer 

begrip van hebt en meer toepassingsmogelijkheden. Laat weten als je interesse 

hebt! 

 

En voor nu: je kan ontzettend veel met deze tool. Wanneer plan je hem in? Merk je 

wat het voor je doet? 

 

Extra tip: 

− Bouw oefeningen in op ‘verloren’ momenten:  

▪ als je wacht aan de copymachine  

▪ in de rij aan de kassa 

▪ tijdens een wandeling 

▪ als je even pauze neemt 

▪ … 

 

 

8.4 Hoe emoties & frequenties je leven bepalen 
 

Wat hebben de vorige tools je gebracht, de 3 minuten en/of hartcoherentie? Welke 

vond je het leukst? Zet er gerust iets over in de facebookgroep! Ik ben benieuwd. 

 

Hier gaan we in op inzicht krijgen in emoties. Wat hebben emoties te maken met 

frequenties? 

 

8.4 Hoe emoties & frequenties je leven bepalen 2:41 

 

Alles is energie – wij zijn energie – iemand straalt energie uit (of niet) – emotie is 

energie. 

 

Herinner je nog het verhaal van de hond met de spiegels? 

 

Wat is dat “energie” uitstralen? 

Welke energie/emotie straal jij uit? 

 

Wat baat het je om je trillingsniveau van emoties te verhogen? 

 

− Hogere frequentie = betere gezondheid, goed voelen in je vel, beter 

zelfbeeld, flow ervaren … 

− Hogere frequentie = ontwikkelingsdoel 

− Hogere frequentie = emotioneel meesterschap 

− Hogere frequentie = innerlijke vrede 

  

https://vimeo.com/366007127/41d83fab1a
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8.5 Onprettige emoties loslaten 
 

In een vorig stukje hadden we het al over het loslaten van onprettige emoties. 

  

“Alles is moeilijk tot het gemakkelijk wordt.” 

 

Ik vestig er graag terug de aandacht op, omdat het loslaten van emoties wat 

oefening vergt, enerzijds, en anderzijds, omdat je merkt dat wanneer het makkelijker 

wordt, jij meer resultaat ervaart. En daar hou ik van. Jij ook? 

 

 

Je kan eerst naar deze video (7.2) teruggaan: 7.2 Wat wil de emotie zeggen 8:07 en 

dan verder gaan met volgende video: 

 

8.5 Onprettige emoties loslaten 2:56 

 

En als herhaling nog eens de vragen waarmee je aandacht geeft aan je gevoel: 

 

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? 

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. 

Ook in de komende rubriek gaan we hier verder op in. Dus relax. Je hebt echt 

even de tijd hiervoor! 

 

 

8.6 Onprettige emoties loslaten (2) 
 

De reden waarom je dit jaarprogramma volgt, is omdat je gelooft dat het je 

gelukkiger maakt. 

Dat is trouwens de reden voor alle dingen die je onderneemt of verlangt.  😉. 

Klopt dat voor je?  

 

De snelste weg naar gelukkig zijn is … onprettige emoties loslaten!  

 

Daarom vind je hier verdere toepassingsmogelijkheden van de vorige tool:  

 

8.6 Onprettige emoties loslaten (2) 1:48 

 

En als herhaling nog eens de vragen waarmee je aandacht geeft aan je gevoel: 

 

1 Richt je aandacht op het onprettige gevoel. Waar precies in je lichaam 

merk je het op? Hoe groot is dat gevoel? 

https://vimeo.com/366006873/29fccff85d
https://vimeo.com/366007173/9fc2343641
https://vimeo.com/366007222/6ed82b5937


©Bureau Stroom      I     Boost your inner self – Your time to shine – Krachtig zelfbeeld   I     Pagina 7 van 7 

 

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? 

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. 

 

 

8.7 Vergemakkelijk je leven: houd van jezelf 
 

“Houden van”: wat roept dat bij je op? Romantische beelden? Warme gevoelens?  

 

De moeite waard om er aandacht aan te besteden! Want hoe meer je van je zelf 

houdt, hoe meer je van anderen kan houden EN hoe vlotter je relaties en leven 

lopen! 

 

Check de video erover: 

 

8.7 Vergemakkelijk je leven: houd van jezelf 6:59 

 

Een refrein uit een lied “Houden van, 't is vaak niet bijzonder, 't is vaak niet zo'n 

wonder, maar geen mens die zonder kan”. 

 

Waarom hou je van iemand? 

 

STEL JE EENS VOOR DAT JE VAN JEZELF HOUDT! 

 

− Hoe ga je met jezelf om? 

− Wat denk je over jezelf? 

− Wat waardeer je aan jezelf?  

− Welk compliment of cadeau geef je jezelf?  

− Hoe kan je meer van jezelf houden? 

− Hoe kan je voor jezelf weten dat je handelt vanuit liefde voor jezelf? 

− Hoe zou morgen uitzien als alles wat je deed een daad van zelfliefde 

was? 

Sta even stil bij deze vragen. Noteer er een antwoord op. Ga dan na: welke drie 

concrete acties plan je? Concreet in liefde voor jezelf! 

 

Extra  
Stel je zelfbeeld voor als een bril. Met een negatief zelfbeeld lijkt het alsof je door een 

bril kijkt met een kras op het glas. Je ziet alles net iets minder mooi en steeds zie je de 

kras. 

 

Luister via YouTube eens naar het lied “Ik hou van mij” van Harrie Jekkers 

 

En … wees (een beetje of heel veel) mild voor jezelf, wees (een beetje, of heel veel) 

lief voor jezelf 

https://vimeo.com/366007251/365731f960

