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Het Brein 

Er zijn verschillende soorten toekomsten die beide onderdeel zijn van jouw realiteit: de toekomst die 

op ons afkomt (bijv. het lot): daar heb je geen invloed op, maar wel hoe je ermee omgaat én de 

toekomst die je zelf creëert.  

Voor wat betreft de toekomst zoals die op je afkomt is het essentieel om in afstemming te zijn met je 

hartsbewustzijn, zodat je toegang hebt tot een diepe/grote intelligentie én het vertrouwen ervaart 

dat er altijd een oplossing is voor de uitdagingen waar je voor staat. In ieder probleem betekent de 

mogelijkheid tot persoonlijke groei.   

Je brein is continue bezig met het voorspellen van de onmiddellijke toekomst om je voor te bereiden 

om te handelen/reageren, tbv overleving. Het geeft betekenis aan wat je zintuigelijk aan input 

ontvangt uit je buitenwereld en de fysieke sensaties in je binnenwereld. Daartoe gebruikt je brein 

kennis en ervaring uit het verleden. Zo creëert het je heden. Je brein construeert daarmee niet alleen 

je ervaring, het stuurt ook je (re)acties/handelen.  

Wat je voelt en ervaart zijn uitwisselbaar. Bijvoorbeeld je wel of niet fijn, comfortabel, rustig of op je 

gemak voelen. Deze gevoelens komen van je brein die de staat van je lichaam modelleert; de 

sensaties en condities ervan interpreteert. Je brein construeert alles, inclusief emoties, percepties, 

herinneringen etc. 

Je hier bewust van zijn is essentieel om niet automatisch te handelen obv ervaringen uit het verleden 

en keuzevrijheid te creëren; werkelijke vrije wil. Zo ontstaat er ruimte om regie en controle te 

ervaren over je innerlijke wereld én over hoe je handelt en reageert in de buitenwereld. Ook leidt 

deze verruiming in bewustzijn tot helderheid, kalmte, flexibiliteit en veerkracht.   

Zo creëer je opties voor een andere, meer dienende ervaring die je anders laat voelen. Allereerst 

verander je daarmee het narratief en uiteindelijk ook je algehele gemoedstoestand.  

Je kunt de betekenis van een ervaring veranderen door bijvoorbeeld het narratief te observeren en 

te toetsen, jezelf vragen te stellen over jouw invulling van de werkelijkheid of door bewust een 

andere invulling eraan te geven. 

Door jezelf te trainen het anders te ervaren in het heden, zal je brein anders gaan voorspellen in de 

toekomst. Zo creëer je ervaringen die dienend aan je zijn. Ook maak je ervaringen veel authentieker 

in plaats van dat ze zijn geconstrueerd door de mind op basis van concepten uit het verleden. Je 

brein construeert namelijk alles dat je ervaart. De ene voorspelling en constructie ligt dichter bij de 

werkelijkheid dan de andere.  

Hoe je situaties in de buitenwereld ervaart wordt beperkt en bepaald door je innerlijke werkelijkheid, 

maar het kan ook je innerlijke/fysieke werkelijkheid beïnvloeden. Zeker wanneer je mind van een 

fysieke sensatie een emotie maakt. Deze fysieke ervaring bepaalt namelijk wat je vervolgens doet / 

hoe je handelt. En dat beïnvloedt niet alleen je fysieke, mentale en emotionele welzijn op termijn, 

het bepaalt ook hoe anderen op je reageren in het moment.  

Je brein geeft betekenis aan het moment om je acties voor te bereiden op een bepaalde manier die 

je brein in het verleden heeft geleerd op basis van wat je in het verleden hebt ervaren. Het hele  
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narratief met bijbehorende emoties die volgen zijn bepalend voor hoe je (automatisch) reageert en 

handelt.   

Hoe je een situatie ervaart, er betekenis aan geeft, is afhankelijk van je zelfbewustzijn en emotionele 

intelligentie. Ben je niet voldoende zelfbewust én niet voldoende in staat je emoties waar te nemen 

en te doorvoelen, dan ga je mee in het narratief van je mind en bepalen je emoties je reactie. 

Welke betekenis je geeft aan ervaringen in je binnenwereld in relatie tot je buitenwereld is aldus 

essentieel voor wat je creëert in het heden en de toekomst.  

What you believe is what you see; tenzij je je zelfbewustzijn verruimt en in het hier en nu bewust je 

inneriijke wereld én je buitenwereld waarneemt.  

Dat betekent je programmering en conditionering (ego) doorzien, oude blokkades en overtuigingen 

bewust maken en loslaten. Het is dus essentieel om het onbewuste bewust te maken.  

 

De Mind 

Je brein is gericht op overleving van jouw lichaam. Het wil controle omdat dit voor de mind (de voor 

jou brein specifieke neurale verbindingen/netwerken die tot aan het hier en nu zijn aangelegd obv je 

ervaringen) staat voor zekerheid en veiligheid.  

De mind associeert het bekende met zekerheid en veiligheid. Ook al dient een vertrouwde situatie of 

bepaald gedrag je niet (langer), zal de mind je van verandering willen weerhouden, omdat de mind 

het onbekende onveilig acht.  

Je ervaart dan twijfel, angst of onzekerheid.  

De mind is pijn vermijdend. Pijn associeert de mind met bedreiging van bestaan. En pijn gaat verder 

dan alleen fysieke pijn. Ook emotionele en mentale pijn vermijdt of onderdrukt de mind.  

Denk bijvoorbeeld aan afleiding zoeken in de buitenwereld om niet te voelen wat er gaande is in je 

binnenwereld.  

De mind is genot zoekend. De mind kent geen tijd. Voor de mind is er alleen het hier en nu. Als een 

besluit leidt tot genot op korte termijn en pijn op lange termijn, zal de mind aansturen op genot.  

De mind is gericht op het negatieve, omdat het je wil behoeden voor gevaar en pijn. De mind kent 

ook geen onderscheid tussen iets wat je inbeeldt of iets dat daadwerkelijk gaande is.  

Professionals die zich richten op gedragsverandering zetten deze aspecten van de mind in: beeld je 

de pijn van de gevolgen van ongewenst gedrag levendig in en blijf dit herhalen, zodat je gemotiveerd 

bent andere keuzes te maken.  

(Ga je daarbij niet naar de kern van de oorzaak van dit gedrag dat voorkomt vanuit het 

onderbewuste, dan is deze verandering niet duurzaam. Maar dit terzijde.)  

De tool van de mind is ‘denken’. De mind denkt alles te kunnen en moeten oplossen middels denken.  

Het resultaat is een overactieve mind waardoor je juist geen helderheid, creativiteit en inspiratie 

ervaart om daadwerkelijk tot een duurzame oplossing te komen voor de betreffende situatie.   
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Bovendien beperkt de mind zich met denken tot wat het kent. Zo blijf je tot dezelfde ‘oplossingen’ 

komen en in een vicieuze cirkel gevangen.  

Daarnaast betekent het ook dat wanneer de mind met zijn ratio en analytisch vermogen leidend is 

ipv dienend, jij je intuïtie en innerlijke wijsheid negeert.  

Tegen beter weten in handel je naar wat ‘logisch’ is en niet naar dat - op termijn - het beste is voor 

jezelf (en voor anderen).  

Voor de mind is het ook belangrijk wat anderen vinden. In vroegere tijden waren we afhankelijk voor 

overleving van anderen. Die afhankelijkheid is er ook als baby en kind.  

We zijn sociale wezens en naast zelfliefde is een sense of belonging ook essentieel voor ons welzijn.  

Het is van belang je van dit mechanisme van de mind bewust te zijn. Zodat je authentieke keuzes 

kunt maken en jouw potentieel kunt benutten.  

Ben je hier niet van bewust, dan kun je belangrijke keuzes in je leven maken die gebaseerd zijn op 

het verkrijgen van goedkeuring en bevestiging van anderen.  

Die keuzes zullen je (uiteindelijk) opbreken op fysiek, mentaal en/of emotioneel niveau.  

 

Het Ego  

Het ego is als het ware een aparte entiteit die huist in je mind en die een eigen agenda heeft: net als 

iedere entiteit wil het voortbestaan en streeft daartoe naar expansie.  

Expansie van het ego is gericht op een zo krachtig mogelijke identificatie. Identificatie betekent je 

zelfbeeld, je zelfgevoel aan iets ontlenen. Jezelf in iets proberen te vinden.  

Een sterk zelfbeeld dus. Of dat zelfbeeld nu positief of negatief is maakt voor het ego geen verschil. 

Hoe krachtiger, hoe beter. Zodat zijn voortbestaan verzekerd is.  

Hoe meer jij je identificeert met de verschillende aspecten van deze identiteit: opleidingsniveau, 

uiterlijk, afkomst, geloof, status, bezit, werk, perceptie, rollen (ouder, kind, partner, baas), 

geschiedenis (levensverhaal) etc., hoe meer je onderhevig bent aan de stem/gedachten van het ego. 

Deze identificatie creëert gehechtheid aan deze aspecten en aan materie. En die gehechtheid leidt 

tot angst voor verlies, voor te kort en tot een constant streven naar meer en beter.  

Het ego is dan ook gericht op de toekomst.  

Het verward hebben met zijn. Hoe meer ik heb, hoe meer ik ben. Het wil zich dan ook superieur 

voelen en vergelijkt zijn bezit (uiterlijk, materieel en aspecten van zijn identiteit) daartoe met 

anderen.  

Niet genoeg hebben is voor het ego de angst niet goed genoeg te zijn. Niet genoeg waarde te 

bezitten is voor het ego de angst niet genoeg waard te zijn. 

Bezit is waardevol voor en dienend aan ons mensen, alleen wanneer het doorslaat naar gehechtheid 

creëert het angst, pijn en lijden.  
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Het ego richt zich op afscheiding van het geheel, van de ander. Het wil onderscheidend zijn, omdat 

het gevoel van het zelf, een gevoel van eigenwaarde, wordt versterkt door dit onderscheid.  

Dit is het paradox van het ego; vergelijking met anderen leidt gewoonlijk niet tot een constant 

superieur gevoel.  

Bovendien wil de mind uit veiligheid een gevoel van belonging ervaren en zijn we in essentie 

liefdevolle wezens, is onze kern eenheid, niet uitsluiting of afscheiding.   

Het ego is dus gericht op de buitenwereld. Het ziet zichzelf als afgescheiden. Het vergelijkt zichzelf 

met anderen en wil zich superieur voelen. Dat betekent ook dat het ego verantwoordelijkheid buiten 

zichzelf neerlegt.  

Het richt zich op anderen of op gebeurtenissen in de buitenwereld. Het focust op goed en fout, licht 

en donder, wel of geen schuld. Het vergelijkt, het oordeelt.  

→ Het Onderscheid: 

Het onderscheid tussen de mind en het ego is van belang, omdat je ze op een andere manier dienend 

aan je - ipv leidend over je - kunt laten zijn.  

Wat betreft de mind gaat het vooral om erkenning en zachtheid.  

De mind heeft in principe goede intenties. Het is alleen geen goede leider, wel een goede 

bondgenoot. 

Je kunt de mind dienend aan je laten zijn door het stap voor stap mee te nemen in duurzame 

verandering en vanuit zachtheid en helderheid toe te spreken.  

Valideren, communiceren en vertrouwen bieden. Net als met kinderen.  

Bijv.: “Ik hoor wat je zegt en begrijp waarom je angst ervaart. Ik kies er nu bewust voor om zo te 

handelen, want dit is wat ik wil en wat goed voor me is.” 

Wat betreft het ego gaat het veel meer om puur herkennen en doorzien. Om er afstand van te 

nemen, om het niet persoonlijk te nemen, om het luchtig te houden, om jezelf niet te veroordelen.  

Bijv.: De inferieure of superieure stem van je ego – de hoedanigheid van deze stem is vaak 

afhankelijk van de situatie. Bij uitzondering is deze stem enkel inferieur of superieur aan de 

buitenwereld – enkel waarnemen en observeren.  

Jezelf niet veroordelen als je waarneemt dat het ego zich beter voelt dan een ander. Of jezelf niet 

slecht vinden als je ervaart dat er even een gedachte van afgunst door je heen gaat tav het succes 

van een ander.  

Dit is het mechanisme van het ego.  

Hoe meer je dit gaat waarnemen en doorzien, hoe minder serieus je het gaat nemen en hoe minder 

je je ermee identificeert.  

Dat betekent dat je onderliggende emoties kunt gaan doorvoelen en loslaten. Het ego maakt gebruik 

van (oude) emoties die je onbewust vasthoudt, om in de lead te blijven.  
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Wanneer je bijvoorbeeld onbewust angst in je systeem vasthoudt en een bepaalde situatie of 

voorgenomen besluit is niet in het belang van het ego, dan creëert het ego gedachten om die angst 

in je bewustzijn te brengen, dat je vervolgens weerhoudt/tegenhoudt.   

Ook gebruikt je mind deze angst en ervaring uit het verleden om de onmiddellijke toekomst te 

voorspellen en betekenis te geven aan je ervaring. Waardoor je eveneens jezelf 

tegenhoudt/weerhoudt en geen toegang hebt tot je diepere wijsheid.  

Je ontkracht jezelf dan en houdt jezelf onnodig klein.  

→ Het Resultaat: 

Je mind en ego waarnemen en doorzien leidt tot een diep gevoel van innerlijke vrijheid, helderheid 

en regie (controle).  

Je gaat telkens meer ontdekken wie je in essentie bent. Je authentieke behoeftes en verlangens 

worden helder en je voelt kracht en vertrouwen om ernaar te gaan handelen.  

Samen met het doen van ander innerlijk werk (bijv. ontladen en loslaten van spanning en 

onverwerkte/oude emoties) zul je telkens meer verbinding met je ware zelf ervaren.  

Deze verbinding met jouw unieke essentie leidt tot het vermogen je ook op een dieper niveau met 

anderen te verbinden.  

Het leidt tot (zelf)liefde, compassie, begrip, inzicht, insluiting, eenheid, inclusiviteit. Alles van jezelf en 

van de ander mag er zijn. 

Het leidt er eveneens toe dat je gaat ervaren met wie je je wilt verbinden. Welke mensen dienend 

aan jou zijn en jij aan hen. Bij welke mensen je je gehoord, gezien en begrepen voelt.  

Je authentieke zelf herkennen en uitdragen leidt tot het ontvouwen van je potentieel en tot ervaren 

van ware voldoening.  

En dit alles creëert werkelijk succes en een diep gevoel van geluk, van levensvreugde, van overvloed.  

 

Emoties 

De betekenis die je geeft aan je ervaringen construeren je emoties. Het zijn fysieke sensaties obv wat 

je (onbewust) denkt en gelooft; je perceptie van de werkelijkheid.  

Daarmee zijn emoties belangrijke richtingaanwijzers over (onbewuste) overtuigingen en je perceptie 

van de werkelijkheid. Is de betekenis die je geeft aan je ervaring dienend? 

Een emotie (energy in motion) zet je vast in je lijf door de emotie niet bewust te (h)erkennen en 

doorvoelen; er ruimte aan te geven met bewuste aandacht.  

Zo bouwt er spanning op in je systeem.  

We onderdrukken, ontkennen of vermijden emoties al dan niet bewust (coping). Ook ga je mee in 

het narratief van de mind, waardoor de emotie iedere keer opnieuw wordt geconstrueerd. Je 

lichaam raakt als het ware verslaafd aan de emotie.  
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Zo wordt wat je denkt niet alleen wat je voelt, maar ook wat je voelt wat je denkt. Aan één 

vastgehouden emotie zijn vele gedachten en overtuigingen verbonden (zie bijv. het werk van dr. Joe 

Dispenza en dr. David R. Hawkins als je hier meer over wilt lezen/leren).  

Door emoties er helemaal te laten zijn, er ruimte aan te geven en te doorvoelen, laat de emotie na 

max. 90 seconde jou weer los en ervaar je weer helderheid (zie het werk van dr. Jill Bolte Taylor als je 

hier meer over wilt leren/lezen).  

Wanneer je ervaart dat emoties niet stromen, je ze vastzet, Wanneer je bepaalde emoties of 

gevoelens ervaart ga dan met je aandacht naar binnen, maak verbinding met het gevoel en doorvoel 

het. Laat de emotie er dan helemaal zijn en focus je op je lichaam, op het voelen van die emotie.  

Met die focus voorkom je dat je in het verhaal gaat, met de stem in je hoofd meegaat, en kun je de 

emotie er helemaal oordeelloos laten zijn. Je hoeft het niet te analyseren, begrijpen, weten waar het 

vandaan komt, hoe het is ontstaan, niet op te lossen etc. Je hoeft het gevoel enkel te accepteren en 

omarmen; het er helemaal laten zijn. Inzichten komen vanzelf tot je als je weer helderheid en 

innerlijke rust ervaart.  

Ons systeem is zo ingericht dat als we een emotie helemaal accepteren, ervaren en doorvoelen, jouw 

systeem de spanning ontlaadt en de emotie jou loslaat na max 90 seconden. Mocht je een emotie 

dus langer dan 90 seconden ervaren, is dat informatie over dat je in het verhaal bent gegaan, dat je 

in je hoofd zit. Je mind heeft het dan persoonlijk gemaakt en zich geïdentificeerd met dat gevoel, die 

emotie en gedachten die ermee samenhangen. Ook nu geldt: bewust waarnemen en compassie.  

Bewust zijn/worden van dat je in je hoofd zit (met het narratief vereenzelvigd hebt) en je de 

betreffende gedachten aan het herhalen bent, is samen met jezelf hierover niet veroordelen en in 

liefde en zachtheid naar jezelf blijven voldoende. Dingen op cognitief begrijpen is waardevol, maar 

essentieel is dingen diep te beseffen/realiseren door ze te ervaren. In je ontwikkelingsproces is het 

dan ook belangrijk om je inzichten te integreren, herhalen en beoefenen. Het gaat om oefenen, 

herhalen, leren, ervaren; keer op keer.  

Voor het toepassen van de 90 seconden kan het volgende geheugensteuntje handig zijn: N.A.B.B.: 

Name - Accept - Breath - Body. Benoem de emotie zodat je prefrontale cortex wordt geactiveerd. 

Accepteer de emotie die nu eenmaal aanwezig is; onderdrukken, vermijden of in twijfel trekken kan 

juist onbewuste/automatische (negatieve) denkpatronen activeren waardoor je in je hoofd gaat. 

Focus je op je ademhaling (of je hartstreek) zodat/terwijl de golven van emotie door je heengaan en 

jou vervolgens loslaten. Je aandacht bij je ademhaling houden helpt eveneens om niet in het verhaal 

van je mind/ego te gaan. Verbind je met je lijf terwijl je ademt; voel/volg je adem helemaal.   

 

Regie & Controle 

Regie en controle over je gevoelens, gedachten en gedrag creëer je door jezelf te trainen je innerlijke 

wereld zo veel mogelijk gedurende de dag én in iedere situatie waar te nemen. Het onbewuste 

bewust maken.  

Met het waarnemen van gedachten, het doorzien van mechanismen van de mind en het ego én met 

het accepteren en doorvoelen van emoties waardoor ze jou loslaten, creëer je helderheid en 

keuzevrijheid, doordat je niet automatisch handelt op basis van oude reacties en patronen.   
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Door bewust een aan jou dienende betekenis te geven aan je ervaringen, fysieke sensaties en 

situaties in de buitenwereld (uitzoomen), ga je van een gevoel van geleefd te worden en 

machteloosheid naar het ervaren van (veer)kracht en (zelf)vertrouwen.  

Het resultaat is dat je niet geleid wordt door oude conditionering en programmering én je handelt 

naar authentieke gevoelens en gedachten doordat je hart- en hoofdintelligentie uitgelijnd zijn; in 

verbinding met elkaar staan en je helderheid ervaart.  

Train jezelf dus in de dingen anders te ervaren in het heden en bewuste betekenis te geven aan je 

ervaringen, het narratief van je mind en ego te toetsen ipv voor absolute waarheid aan te nemen én 

emoties ruimte te geven en te doorvoelen waardoor er niet onnodig spanning en weerstand in je 

systeem wordt opgebouwd.  

Zo creëer je andere ervaringen en andere resultaten in het heden die leiden naar de toekomst die jij 

wilt leven.  

 

Waarom je niet hebt wat je wilt 

De Wet van de Aantrekkingskracht. Een populaire term. Een simpel concept, maar minder eenvoudig 

en meer gelaagd dan we op cognitief niveau vaak vermoeden.  

Uitgaande van de globale theorie zou je met bewuste focus op hetgeen je verlangt of wilt hebben dit 

kunnen manifesteren, aantrekken, creëren.  

Bijvoorbeeld meer tijd voor ontspanning, financiële vrijheid, een liefdevolle relatie, een betere 

gezondheid, het huis van je dromen en ga zo maar door.  

We denken en zeggen toegewijd te zijn aan het realiseren van hetgeen we willen.  

En toch heb je niet wat je wilt. Waarom niet? 

De Wet van de Aantrekkingskracht werkt zowel op bewust als onbewust niveau.  

Wanneer je op bewust niveau iets wilt hebben en je tegelijkertijd op onbewust niveau toegewijd 

bent aan iets wat met datgene je denkt en zegt te willen hebben in strijd is - op basis van onbewuste 

overtuigingen, gebeurtenissen uit het verleden etc. - dan houd je jezelf onbewust tegen.  

Het is dan ook essentieel om je zelfbewustzijn te verruimen en het onbewuste bewust te maken.  

Zo ontstaat er werkelijk keuzevrijheid om te kiezen waar je toegewijd aan wilt zijn en kun je met 

succes het leven creëren waar je naar verlangt.  

Er bestaat dan ook niet zoiets als zelf-sabotage. We bestaande uit verschillende delen, dat samen 

een geheel vormt.  

Ieder deel handelt naar wat het denkt dat in jouw belang is. Bijv. je behoeden voor pijn, ongemak, 

afwijzing, schuld, schaamte en streven naar veiligheid, zekerheid etc.  

Wanneer je onbewuste commitment conflicteert met je bewuste commitment wil je iets waarvan je 

diep van binnen / onbewust denk dat het nadelig voor je zal zijn (obv eerdere ervaringen, 

overtuigingen, voldoen aan verwachtingen buitenwereld etc.). Dus onbewust ben je jezelf aan het 

beschermen van hetgeen waarvan je juist zegt/denkt dat je het wil en gecommitteerd aan bent.  
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Intelligentie Hart 

Met de oprichting van het HeartMath Institute in 1991 door een aantal neurocardiologen, is 

eeuwenoude wijsheid over het hart onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.  

Het hart is het eerste orgaan dat een embryo ontwikkelt, de hersenen volgen later. Het hart begint te 

kloppen in de ongeboren foetus voordat de hersenen zijn gevormd, een proces dat wetenschappers 

autoritmisch noemen. 

Het hart stuurt en stemt vele systemen in het lichaam af, zodat ze in harmonie met elkaar kunnen 

functioneren. 

Het hart heeft een onafhankelijk complexe zenuwstelsel en zendt intuïtieve signalen uit om je te 

begeleiden. Het zenuwstelsel van het hart wordt ook wel 'de hersenen in het hart' genoemd. 

Het hart heeft continue communicatie met je brein. Het hart staat voortdurend in verbinding met de 

hersenen. De intrinsieke hersenen en het zenuwstelsel van het hart geven informatie terug aan de 

hersenen in de schedel, waardoor een tweerichtingscommunicatiesysteem tussen hart en hersenen 

ontstaat. 

Het hart maakt veel van zijn eigen beslissingen. 

Hartintelligentie is de bron van emotionele intelligentie. 

Uit onderzoek aan het HeartMath Institute is geconcludeerd dat intelligentie en intuïtie worden 

versterkt als we leren om dieper naar ons eigen hart te luisteren. Hierdoor word je waarneming 

scherper, helderder, wat nodig is in je dagelijks leven.  

Zonder de leidende invloed van het hart word je gemakkelijk overweldigd door reactieve emoties 

zoals onzekerheid, woede, angst en verwijten, evenals andere energie nemende reacties en gedrag. 

Uit HeartMath-onderzoek blijkt dat ‘negatieve’ emoties die je vasthoudt (ipv erkent en doorvoelt 

waardoor ze jou loslaten) het zenuwstelsel uit balans brengen en waardoor je natuurlijke hartritme 

verstoord raakt. Dit legt druk op het fysieke hart en andere organen en heeft effect op je gezondheid 

en mentale en emotionele welzijn.  

Spanning en stress leiden aldus tot een disbalans in het zenustelsel. 

‘Positieve’ emoties daarentegen blijken balans in het zenuwstelsel te vergroten en harmonieuze 

hartritmes te produceren. Maar deze harmonieuze en coherente ritmes verminderen niet alleen 

stress; ze verbeteren eveneens het vermogen om je buitenwereld duidelijk en objectiever waar te 

nemen. 

Hartintelligentie is daarmee de stroom van bewustzijn, begrip, compassie, creativiteit, veerkracht en 

intuïtie die we ervaren wanneer de mind en emoties in coherente afstemming met het hart worden 

gebracht. Het kan worden geactiveerd door bewuste oefeningen. 

Zie www.heartmath.org voor meer info, onderzoeken, gratis content etc.  

 

 

 

http://www.heartmath.org/
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Verbinden Hart en Mind 

Goed om te onthouden: coherentie kan worden beïnvloed via het ritme van je hart. Door het 

synchroniseren van je brein en zenuwstelsel met je hart, verbind je beide krachten met elkaar: de 

intelligentie van je mind met de intelligentie van het hart.  

Dit leidt tot een optimale samenwerking waarin eveneens je rechterhersenhelft geactiveerd is 

(creativiteit, innovatie, helderheid etc.).  

Coherentie kun je creëren door de Nervus Vagus, de zwervende zenuw; de zenuw van de ziel, te 

activeren. Deze zenuw staat voor ontspanning en loopt vanuit je achterhoofd via je keel naar je 

middenrif en verspreid dan over je lichaam (= zwervend).  

Deze zenuw activeer je door het gebied in je keel en middenrif te activeren door uit te ademen alsof 

je op een bril of ruit ademt om het vervolgens schoon te wrijven. 

Bewust met aandacht/focus lang uitademen dus. 

→ Oefening: 4 – 7 – 8: 

- 4 tellen inademen 

- 7 tellen je adem vasthouden 

- 8 tellen uitademen op bovenstaande manier. 

Herhaal dit ongeveer 8 keer en neem vervolgens 2 minuten waar wat er in je lijf gebeurt terwijl je 

ademhaling teruggaat naar normaal (zonder te beïnvloeden!). Laat toe wat er in je lijf gebeurt, puur 

observeren en voelen.  

Herhaal dit bij veel spanning of stress nog 1 of 2 ronden.  

Deze oefening is ook waardevol als je niet (verder) kunt slapen. 

Met deze oefening ontspant je middenrif, waardoor er meer ruimte in je borstgebied ontstaat. 

Hierdoor wordt de neurotransmitter Acetylcholine afgegeven wat je hartslag vertraagt.  

Door het vertragen van je hartritme vs. een snellere hartslag in stress, kun je dieper ontspannen. 

Daarmee heb je niet alleen toegang tot je rechterhersenhelft wat essentieel is voor duurzaam en 

exponentieel succes, ook geeft je brein dan belangrijke neurotransmitters af. 

Denk aan Oxytocine (verbindingshormoon: met jezelf en je omgeving), Serotonine (gelukshormoon), 

Dopamine en Endorfine (beide zorgen voor energie!).  

Je kan dus via je ademhaling je chemie (gevoelsstaat) veranderen.  

Je hart is het enige gevoelsmedium dat sneller is dan je emotionele hersenverbindingen. Door in het 

hart gecenterd te zijn (bewust met je aandacht daar aanwezig te zijn = energy flows where 

attention/intention goes), kun je bewust omgaan met emoties.  

→ Oefening: Hartmeditatie 

Breng je aandacht naar je hartgebied (het gebied achter je borstbeen, ter hoogte van de tepels) / je 

borstgebied. Stel je voor dat je in-en uitademt via je hart of borstgebied.  
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Maak je in-en uitademing even lang (bijv. 5 seconden). En adem iets langzamer en dieper dan 

normaal.  

Beeld je in dat met iedere ademhaling er meer ruimte in je borstgebied ontstaat en je een dieper 

verbinding met je hart hebt; met de wijsheid ervan, met je intuïtie.  

Stel je nu voor dat vanuit je hart, via je keel (woorden!), je verbinding maakt met je brein. In het 

bijzonder met je pijnappelklier (midden van je hersenen, ter hoogte van je wenkbrauwen en de 

achterzijde van je keel).  

→ Muziek: Feel the Rythm of Your Heartbeat – Mayana.  

 

Verantwoordelijkheid & Schuld 

Je potentieel wordt vaak gehinderd door moeten of zullen: Wat moet ik doen of wat zal ik doen? Dit 
heeft met hang naar onschuld te maken van innerlijke kind-delen: het goed moeten doen voor 
ouders en omgeving, zodat beloning volgt ipv bestraffing.  

Onbewust heb je als kind goed doen met goed zijn inherent aan elkaar gemaakt.  

We hebben niet geleerd ons schuldig te maken. Het is een gewetenskwestie (maatschappij, 
opvoeding) waardoor je uit verbinding raakt met je innerlijke wijsheid/kompas/intuïtie, je essentie en 
met je potentieel.  

Met emotionele intelligentie en volwassenheid; het leren aangaan, erkennen en doorvoelen van 
schuldgevoelens, ga je voorbij het geweten en resoneer je met je essentie en vertrouw je telkens 
meer op je intuïtie vertrouwen.  

Leer jezelf stap voor stap om je schuldig te maken. Zodat je je mind leert dat je schuld (een lage 
energetische frequentie die we onbewust willen vermijden) kunt doorvoelen en daarmee dragen.  

Door je schuldig te maken en het niet te vermijden of onderdrukken, word je veerkrachtiger als 
leider.  

Dat is niet alleen in je eigen belang, maar ook in het belang van de mensen om je heen, van je team 
en van het grote geheel.  

Je gaat keuzes niet langer uit de weg die gemaakt dienen te worden in het belang van het geheel en 
daarmee ook in het belang van alle betrokken individuen, ook al levert het op korte termijn voor 
jou/hen ongemak of pijn.  

Het verdiepen van je emotionele intelligentie icm het verruimen van je (zelf)bewustzijn geeft 

helderheid waar de grenzen van je verantwoordelijkheid liggen, waar je invloed op hebt, wat je dient 

te prioriteren en welke keuzes juist zijn (hoewel een ‘foute’ keuze ook altijd een leermoment geeft).   

Het gaat erom dat je geeft vanuit overvloed, niet vanuit angst of te kort. Als je uitsluitend bezig bent 

met het vullen van de beker van anderen, zonder dat je eigen beker gevuld wordt kun je uiteindelijk 

ook niet meer geven.  
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Potentieel 

We hebben allemaal een unieke essentie; een unieke combinatie aspecten. Je purpose is het 

uitdragen van deze unieke essentie; dit potentieel in jezelf tot uiting laten komen.  

Daarmee draag je op jouw unieke wijze bij aan het geheel en zo ervaar je zingeving en ben je 

betekenisvol. Iets waar we bewust of onbewust allemaal naar verlangen.  

Door je potentieel te laten ontvouwen ga je in je grootsheid staan: je hoeft niet ‘goed’ te doen, het 
gaat niet om goed zijn. Je BENT groot.  

Het geheim van je potentieel, van jouw unieke genius, ligt diep vanbinnen. Je ontvouwt het door je te 

verbinden met je authentieke jezelf.  

Je geconditioneerde persoonlijkheid te doorzien en (onbewuste) patronen los te laten die niet 

(langer) dienend aan je zijn.  

Sta jezelf toe even stil te staan en te stoppen met zoeken naar iets om je heen; in je buitenwereld. In 

het altijd maar doorgaan en het ‘moeten’ zit weerstand, spanning, stress.  

Wil je daadwerkelijk afgestemd zijn op je natuurlijke creatieve kracht en uitgelijnd zijn met je 

potentieel, dan is ontspanning essentieel.  

Wanneer je in je kracht staat ben je afgestemd op het inherente vermogen om iets te creëren, 

beïnvloeden of te doen om te bereiken wat je wilt.  

Jouw unieke talenten kunnen dan vrij stromen, je bent in flow. Je hebt niet langer het gevoel dat je 

geleefd wordt (door continue te reageren op dat wat op je afkomt) of tegen de stroom aan het 

inzwemmen bent.  

Hoe ga je in je kracht staan? Allereerst door eerlijk te zijn naar jezelf en te accepteren van dat wat is 

(het nu te accepteren) én door het omarmen van behoeften, ernaar te handelen en te 

communiceren naar de buitenwereld.   

We hebben het vaak moeilijk met de waarheid (dat wat IS; in het hier en nu de realiteit is) omdat we 

iets anders willen dan wat is. We willen iets nieuws en anders creëren dan het is. Dit is geen 

probleem. Dit is eigenlijk iets moois. Het probleem is wanneer we ontkennen wat is en wanneer we 

ons verzetten tegen wat is. We willen alleen waarheid als het leidt tot meer controle (mind) en goed 

voelen (emoties).  

Met deze weerstand, verzet creëer je spanning en stress in je systeem. Vervolgens door weerstand 

tegen de weerstand voegen we alleen maar meer spanning en stress toe. Het gevolg is dat we 

onbewust de flow van inspiratie, creativiteit, wijsheid, energie en ontspanning 

tegenhouden/blokkeren waarin je verbinding bent met je potentieel.  

Leiderschap gaat dan ook om focus op genieten en ontspanning. Mensen worden goed wanneer ze 

de dingen doen die ze echt leuk vinden om te doen. Competence follows preference. 

Als je ergens goed in wil worden, is ervan genieten de sleutel; ook van het proces zelf en de 

duur/pace/snelheid/uitdagingen ervan.  

Neem de tijd om er bewust van te genieten en te ontspannen.  



                                                                                                                               

 
Marieke van Kreij Transformatie Coaching | Den Haag   

KVK 78103436 | BTW NL00329450B39 | IBAN NL02RABO 0355246805 
www.mariekevankreij.com 

 

Het gaat erom je tijd goed te benutten. Niet geleefd te worden. Hoe vaker je je laat afleiden of 

gestoord laat worden, hoe meer je voornamelijk met je linkerhersenhelft aan het werk/leven bent.  

Wat juist zeer creatieve en succesvolle mensen kenmerkt is dat ze hun rechterhersenhelft evenveel 

gebruiken als hun linkerhersenhelft.  

Links: analyseren. Rechts: ontspannen, creativiteit.  

Stel jezelf de vraag waar je bent en wat je aan het doen bent wanneer de beste ideeën, 

openbaringen, tot je komen?  

Het geheim van je potentieel ligt diep vanbinnen.  

Het harde proberen, moeten en zullen is de illusie van progressie. Daar zit weerstand in, spanning, 

stress.  

In ontspanning komt er een natuurlijke kracht en ritme door je heen.  

Als je het ongelooflijk potentieel wil laten doorkomen en ontvouwen, zodat het je leven werkelijk 

transformeert, dan dien je het lawaai om je heen (en in jezelf) zachter te draaier en jezelf toe te 

staan (prioriteren, kiezen, schuldig maken, verantwoordelijkheden nemen en begrenzen) tijd te 

nemen om werkelijk te ontspannen, even stil te staan (vs. afleiden).  

De illusie van progressie is (veel) doen, altijd maar aan staan en in actie zijn, druk moeten blijven. Het 

merendeel van de spanning rondom druk zijn / veel moeten, komt voort uit het alsmaar ‘moeten’ 

blijven denken; de constante stroom aan gedachten waarin je blijft meegaan ipv ze waarneemt en 

laat zijn voor wat het is: slechts gedachten; de activiteit van je overactieve mind.    

Wil je daadwerkelijk afgestemd zijn en in lijn zijn met je potentieel, dan is het belangrijk om je 

hersengolven gedurende de dag regelmatig terug te brengen naar Theta = ontspanning.  

Balans is dus essentieel.  

Je genius is binnenin aanwezig. Als je te druk bezig bent, sta je er niet mee in verbinding. Maak 

verbinding met jezelf en verruim je zelfbewustzijn.   

Vanuit deze verbinding kun je in je grootsheid gaan staan door datgene waar je bliss, joy, passie, 

excitement en enthousiasme bij ervaart te volgen.  

Dat zijn je richtingaanwijzers. Competence follows preference. 

Betekent dit dat het makkelijk zal zijn? Nee, het vergt moed, herhaling, eerlijkheid en 

doorzettingsvermogen om keuzes te maken en je hart te volgen.  

Er bestaat geen quick fix.  

→ Oefening: Ervaren potentieel door ideale toekomstige zelf te voelen/ervaren. 

→ Muziek: Aren’t You Meant To Fly – The Wanderer of Love. 


