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Better af te goan, as nich op te kommen!

- Twentse wijsheid -
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Ga je
groeien?
OF BLI JF  JE
STAAN?

T O  U N C O V E R  Y O U R
F U L L  P O T E N T I A L  Y O U
M U S T  F I R S T  F I N D  Y O U R
O W N  L I M I T S  A N D  T H E N
Y O U  H A V E  T O  H A V E  
T H E  C O U R A G E  T O  B L O W
P A S T  T H E M  
-  P I C A B O  S T R E E T -  

Waarom lukt het sommige mensen wel

om het beste uit zichzelf te halen en

blijven anderen twijfelen of ze iets wel

of niet zullen doen? Hoe kan het dat er

mensen zijn die hun talenten delen met

deze wereld en anderen zich

daarentegen klein houden? 

 

Waarom creëren sommige mensen wel

wat ze willen, terwijl anderen het niet

lukt om deze stappen te zetten? Hoe

kan het dat er mensen zijn die in actie

komen en hun verlangens en doelen

bereiken en anderen blijven dromen? 

 

Misschien ben jij wel één van die

mensen uit die laatste categorie. In dat

geval ben je aan het juiste adres en kan

dit e-book je verder helpen.
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VOELEN WAT JE  ECHT 
WILT  MET JE  LEVEN

Mijn naam is Tanja, oprichtster van praktijk Gezond & Geluk, waar

ik mensen begeleid om verder te groeien. Dat wil ik met dit e-book

ook doen. Dit e-book is voor jou om te ontdekken hoe je dichter bij

jezelf komt door middel van onder andere een krachtige

haptonomische ervaringsoefening. Je ervaart hierdoor meer rust

in je hoofd en meer ontspanning in je lichaam. Eenmaal in contact

met jezelf, ga je voelen wat je echt wilt met je leven.

Misschien heb jij het normaliter te druk om helder te krijgen wat

je echt wilt in het leven. Of vind jij het lastig om stil te staan bij

blokkades, die je tegenhouden om jouw doel te bereiken. Wat jou

tot nu toe ook heeft tegengehouden om het beste uit jezelf te halen,

dit e-book is voor jou bedoeld. Jij, die jouw talenten met de wereld

wilt delen. Je gaat ontdekken hoe jij verdere stappen kunt maken

om dit wél te doen.



| OAKRIDGE HOLDINGS

re we are

TODAY

W A A R O M  I K  D I T  D E E L

G E Z O N D  &  G E L U K

Al jaren deel ik deze oefeningen met

mensen die in mijn praktijk komen. Zij

hebben hier veel baat bij. En eerlijk

gezegd, de worstelingen die ik bij hen

zie om dichter bij zichzelf te komen…

dat was mijn verhaal ook. Meer dan 20

jaar geleden begon ik mijn eigen

ervaringen op te doen op het gebied

van haptonomie en vervolgens ook

counseling/coaching en healing. 

 

Ik stelde mezelf in die periode vragen

over mijn werk, relatie en hoe mijn

leven vorm te geven. Ik dacht dat ik het

in mijn eentje met mijn verstand wel op

kon lossen. Maar zo werkte het niet.

Door mijn eigen ervaringen durfde ik

mijn diepste verlangens te gaan voelen.

Ik moest door blokkades heen en

daadwerkelijk stappen zetten. Dat was

niet makkelijk. Zo heb ik mijn relatie

verbroken en een tijd later de zekerheid

van een baan opgezegd. 

HAPPINESS IS NOT SO MUCH IN HAVING AS SHARING.

WE MAKE A LIVING BY WHAT WE GET, 

BUT WE MAKE A LIFE BY WHAT WE GIVE.

Later heb ik gereisd en ben ik me gaan

omscholen van HTS-er tot haptonoom,

counselor, coach en healer. Daarnaast

ben ik me gaan verdiepen in yoga en

meditatie.

 

Al deze stappen hebben mij enorm

geholpen om mijn bewustzijn te

vergroten en in mijn eigen centrum en

kracht te komen. En dat doen ze nog

steeds. Door die groei en ontwikkeling

kreeg ik steeds meer tools in handen

om leiding te nemen in mijn leven en

om mijn dromen waar te gaan maken.

 

Zoals Loesje zegt: ‘Soms heb je van die

dromen die je wakker houden, tot je ze

uitvoert’. Die herken ik wel. En jij

misschien ook wel. Het doel van dit e-

book is eigenlijk simpel: jou tools

geven, zodat je vol inspiratie en

energie gaat doen wat je altijd al hebt

willen doen.
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W A A R S C H U W I N G

Voordat ik de diepte in duik, sta ik graag

stil bij iets belangrijks. In de huidige

maatschappij ligt de nadruk sterk op

verstandelijke vermogens. Veel minder op

gevoel en intuïtie. Als je nieuwe stappen

gaat zetten, komen gevoelens van

machteloosheid snel naar boven. Dit wel

voelen, maar niet eraan vasthouden en

geloven, zorgt ervoor dat je daadwerkelijk

stappen kunt maken. 

 

Als je in plaats van wegrennen voor deze

gevoelens, er doorheen gaat, ben je in

staat om volledig leiding te nemen over

jouw leven. Ook al weet je van te voren

niet altijd precies welke stappen er nog

gaan komen en is de spanning voelbaar.

Dus het beste uit jezelf halen, is niet

altijd zo gemakkelijk als het klinkt.

Uitdagingen kom je altijd tegen op jouw

pad. Dat hoort bij het leven. Maar hoe

houd je focus, blijf je bij jezelf en blijf je

vertrouwen op jezelf als het uitdagend

wordt? Hoe dichter bij jezelf en hoe

helderder jouw verlangen is, hoe meer

jouw energie gaat stromen om het leven

te creëren dat je daadwerkelijk wenst.

En dat hoef je niet alleen te doen.

E V E R Y T H I N G  Y O U
W A N T  I S  O N  T H E
O T H E R  S I D E  O F  F E A R  
-  J A C K  C A N F I E L D -  
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DEEL 1

Uit je comfortzone gaan. Je niet meer

laten stoppen door je mind, maar

juist focus houden. Dat geeft vrijheid

om echt je talenten en expertise te

delen in deze wereld. De afgelopen

10 jaar heb ik honderden mensen

individueel begeleid vanuit mijn

achtergrond als haptotherapeut,

counselor en healer.  Vooral vanuit

mijn hart, intuïtie en heldervoelende

vermogens.

 

Ik geef workshops aan groepen,

wekelijkse Kundalini yoga en

meditatieles en de unieke opleiding

BewustZijn Coaching. Dit alles om

mensen te ondersteunen om hun

leven volledig te leven. Dit is

natuurlijk mijn eigen verhaal, maar

het stopt niet bij mij. Je zou dit e-

book vast niet aan het lezen zijn als je

in leven al doet wat je ontzettend

graag zou willen. En dat gun ik jou! 
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Daarom ga ik je helpen om de eerste stappen te zetten.



G E Z O N D  &  G E L U K

Fase 1: Krachtige haptonomische ervaringsoefening

Haptonomie gaat over voelen. Iedereen kan voelen en ons gevoel gebruiken we vaak

in ons dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij het roeren in een pan erwtensoep. Je voelt

dan of de soep wel of niet is aangebrand. Dat kan je namelijk niet zien ;). Je breidt je

gevoel uit via de lepel naar de bodem van de pan. Kennelijk kun je door de lepel heen

voelen. Of bijvoorbeeld als je tussen paaltjes door fietst. Dan breid je je gevoel uit

naar de omgeving, naar de paaltjes. Je voelt hoeveel ruimte je hebt om er

tussendoor te fietsen. De volgende ervaringsoefening gaat over dit uitbreiden van je

gevoel.
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Haptonomie gaat over voelen en dus over

contact met jezelf en anderen. Wie zijn eigen

lichaam voelt, kan beter voor zichzelf zorgen.

Je voelt dan wat je nodig hebt, wat bij je past,

wat je tempo is, wat je grenzen zijn en welke

kant je op wilt. Door te voelen naar je eigen

basis, kom je dichter bij jezelf en kunnen

blokkades oplossen. Hetzelfde geldt voor onze

dromen. Door het voelen van de blokkades die

ons weerhouden om onze dromen waar te

maken, kunnen deze oplossen...en dromen

uitkomen.

 

Voor deze oefening heb je een stoel nodig. Pak

ook gelijk pen en papier, zodat je jouw

ervaringen  en bevindingen kunt opschrijven.

Lees de oefening eerst door en voer hem daarna

pas uit. Kom met je volledige aandacht bij jezelf,

dan ervaar je de grootste waarde van deze

oefening. 
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FEEL  THE AL IVENESS
WITHIN YOUR BODY.
THAT ANCHORS YOU 
IN THE NOW 
-  ECKHART TOLLE -

•  Ga op de stoel zitten en voel hoe jouw lichaam voelt. Misschien voel je ergens 

     spanning of ervaar je drukte in je hoofd. Ervaar wat er is zonder oordeel. 

 

•  Plaats dan je rechterhand onder je zitvlak met je handpalm naar boven. Leg je hand 

     onder je zitbot (zie afbeelding pagina 6).

 

•  Voel vanuit je zitvlak naar je hand. Krijg gevoel voor je hand. Voel maar of deze warm   

     of koud voelt, gespannen of ontspannen.

 

•  Breid je gevoel verder uit: voel vanuit je zitvlak naar je hand en vervolgens verder 

     naar de zitting van de stoel. Neem hier de tijd voor om echt je gevoel uit te breiden.

 

• Haal dan je hand onder je zitvlak vandaan. Voel hoe je lichaam nu voelt. Hoe zit je nu 

    op de stoel? Ervaar je verschil tussen links en rechts? 

 

•  Doe dan hetzelfde met je linkerhand. En neem de tijd om echt te voelen naar je 

     zitvlak, je basis en van daaruit je gevoel uit te breiden.

 

•  Hoe zit je nu op de stoel? Hoe voelt je lichaam? Ervaar je meer ontspanning? En hoe 

     voelt je hoofd? Is er verschil met hoe je je voelde voor deze oefening? Wat doet dit 

     met jou?

Oefening: Dichter bij jezelf



F A S E  2 :
C O A C H I N G S V R A G E N
Vanuit dit gevoel dichter bij jezelf en beter in

je lichaam, gaan we naar fase 2. Hierin stel jij

jezelf waardevolle coachingsvragen. Door

deze vragen te beantwoorden, krijg je meer

inzicht in wat zich afspeelt diep in jou.

 

Vraag 1: Waar werd je als kind heel blij van?

Wat vond je toen heel leuk en doe je nu niet

meer? 

Schrijf de eerste gedachten op die in jou

opkomen.

 

Vraag 2: Wat gaat op dit moment goed in jouw

leven? Waar ben je tevreden over? 

Schrijf alles op. Hoe groot of klein dit ook is.

Vraag 3: Waar zou jij over een half jaar

willen staan met jouw leven? Hoe ziet dat

eruit? 

Schrijf de gedachten die in je opkomen

op voordat er ‘ja-maar’ teksten komen.

Die ja-maars komen vanuit je mind, die

wil voorkomen dat je buiten je eigen

kaders gaat en ‘veilig’ blijft. Durf groots

te denken en creëer jouw ideale plaatje.

Neem hierin ook mee hoe jij je dan voelt.

Dit laatste is belangrijk. Schrijf al jouw

gedachtes en ideeën op, hoe het eruit

ziet en hoe jij je voelt.

 

Vraag 4: Waarom zou je dit willen?

Waarom gaat over jouw motivatie, waar

jij in gelooft. 
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DEEL 2

Nu je dit hebt ervaren en een begin hebt

gemaakt met het beantwoorden van deze

vragen, is vast jouw vraag: hoe verder?

Hoe houd ik dit vast in mijn leven? Als je

in het moment zit van extase en je ideale

plaatje hebt bedacht, komt vervolgens

weer de waan van de dag. Dan is het

vasthouden van dit gevoel een stuk

lastiger. 

 

Je hebt misschien al vaker pogingen

ondernomen om het leven te creëren dat

jij daadwerkelijk wilt. En waarschijnlijk

ben je ook op weerstanden gestuit.

Bijvoorbeeld emoties die omhoog komen,

negatieve overtuigingen die de overhand

krijgen of gevoelens van machteloosheid.

Als dit zo is, dan kan ik je vertellen dat dit

volledig normaal is! Maar… als je dit jouw

waarheid laat zijn, dan gaat het niet

lukken om echt dicht bij jezelf te komen

en het leven te leven dat je daadwerkelijk

wilt. Er is een keuze hierin. 

Ga je door de weerstand en blokkades

heen of geef je je eraan over en blijf je

waar je bent? 

 

Bedenk wel dat het veel energie kost als

je jouw talenten niet deelt met deze

wereld. Het geeft vaak gevoelens van

onvrede, onrust en spanning. Dan gaat

het schuren en raak je langzaam maar

zeker leeg. Het is echt de moeite waard

om door de weerstanden heen te gaan.
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THERE IS  A  WAY
THROUGH EVERY
BLOCK

Daarom leer ik je graag hoe je kunt

stilstaan bij jouw blokkades en hoe je

daar doorheen kunt gaan. Zo kom je

namelijk weer een stap dichter bij

jezelf en bij jouw verlangens.

Misschien heb je dit nog niet eerder

gedaan. Of misschien heb je wel al

eens iets geprobeerd, maar je komt

eigenlijk niet echt een stap verder.

Waar je ook staat: doe deze stap wel.

Het is een belangrijke tool, die jou

helpt om door blokkades heen te

gaan, om vanuit de verbinding met

jouw diepste verlangens leiding te

nemen in jouw leven.

 

En zoals Yogi Bhajan, de grondlegger

van de Kundalini Yoga, zegt: 

There is a way through every block!

O B S T A C L E S  D O  N O T
B L O C K  T H E  P A T H ,  
T H E Y  A R E  T H E  P A T H  
-  Z E N  P R O V E R B -



FASE 3: STILSTAAN BIJ WAT JOU TEGENHOUDT

Bij de derde fase sta je stil bij jouw blokkades en ontvang je praktische tips om hier

doorheen te gaan. Dat doen we in twee stappen.

 

Stap 1: Hoe voelt het dat jij jouw dromen / verlangens / doel nog niet gerealiseerd hebt?

Ik ga je vragen om nu, zonder dat je nog iets opschrijft, dit eerst te voelen. Hoe voelt

het dat jij je dromen (nog) niet gerealiseerd hebt? Jij hebt dromen en verlangens, die

je niet alleen in je hoofd wilt laten bestaan, maar die je ook daadwerkelijk wilt laten

uitkomen. Sta eens stil bij jouw gevoelens dat het alleen nog maar dromen zijn.

Misschien komen er emoties omhoog. Dit kan van alles zijn: boosheid, verdriet,

angst, onmacht. Dat is helemaal oké. Emoties kunnen je weerhouden om te creëren

wat je diep in jou wel graag wilt. Geef dat vooral de ruimte. Hierdoor kan het weer

gaan stromen.

 

Vind je het moeilijk om dit nu te voelen? Dan kun je ook op zoek gaan naar iemand

die voor jou vertrouwd genoeg is om te vragen of hij/zij met aandacht naar jou zou

willen luisteren, zodat je kunt voelen hoe het is dat jij jouw droom/verlangen nog

niet gerealiseerd hebt. En misschien kun je daarna ook luisteren naar de ander.

Iedereen heeft dromen en wil deze graag realiseren.

 
 

G E Z O N D  &  G E L U K

Tip: als je gaat luisteren naar elkaar,

kun je afspreken dat de ander alleen

maar hoeft te luisteren en verder niks

hoeft te zeggen. Geen tips, alleen maar

met liefde en aandacht luisteren. Want

hierdoor ontstaat er ruimte om dichter

bij je gevoel te komen en kun je jouw

denken helder krijgen. Dus vol

aandacht luisteren. Be the space.

PAG.  |  11



Stap 2: Wat weerhoud jou om een stap te zetten?

Schrijf al jouw gedachten en gevoelens op, die jou weerhouden om een stap te zetten.

Ga zo lang mogelijk door. Hoe langer je doorgaat, hoe dieper je bij de kern komt.

Fase 4: Een besluit nemen om een stap te zetten
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Onthoud het volgende: het is belangrijk om een besluit te nemen. Als kind zijn we

allemaal wel eens op een punt gekomen dat we iets hebben opgegeven in ons leven.

Je verloor de moed om door te gaan. Ik zeg vaak (als moeder van een prachtige zoon):

wat een kind nodig heeft, daar heb je minstens drie paar ouders voor nodig. De

gevoelens uit je kindertijd, het opgeven en de machteloosheid, komen vaak onbewust

naar boven als je een nieuwe uitdagende stap wilt zetten in je leven. Door hier wel bij

stil te staan en het te voelen, maar hier niet meer in te geloven, kan je alsnog in het

hier en nu stappen gaan zetten. Belangrijk hierbij is om daadwerkelijk te besluiten

dat je een stap gaat nemen ondanks alle gevoelens. Neem jij dit besluit? 

Dan is mijn vraag: Welke stap ga jij dan vandaag zetten op weg om jouw

verlangen/droom te verwezenlijken? Vergeet niet deze stap op te schrijven!



Ondanks dat er van alles kan zijn dat

jou weerhoudt, hoop ik van harte dat je

vandaag het besluit neemt om de eerste

stap te zetten op weg naar het leven,

waarin jij jouw verlangen gaat

realiseren. Dat je het leven gaat

creëren dat jij daadwerkelijk wilt.

 

Wellicht kun je nog niet gelijk alle

vragen volledig beantwoorden. Weet

dat dat helemaal oké is. Door te voelen

en stil te staan bij jouw blokkades, kan

er ruimte ontstaan voor nieuwe

inzichten. Het kan je helpen om de

haptonomische ervaringsoefening

nogmaals te herhalen, zodat je weer

dichter bij jouw gevoel komt. Neem de

tijd voor dit proces. Of misschien ben je

al wel een stap verder.

Waar je ook bent in dit proces… het is

allemaal goed. Door je blokkades te

voelen, kunnen ze oplossen en kun je

volledig leiding nemen over je leven. In

actie komen en niet meer wachten, gaat

jou ontzettend veel energie geven! 

 

Bij het stilstaan bij jezelf en het stellen

van vragen en die te beantwoorden

vanuit je diepste zijn, heb je veel

waardevolle kennis in handen. Voel wat

je tegenhoudt en sta versteld hoe

blokkades hierdoor kunnen oplossen en

er ruimte ontstaat om een stap te zetten. 

 

Volgende stap: je committen om jouw

doelen te realiseren. Jouw energie laten

stromen om eruit te halen wat erin zit in

het leven en te genieten.
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AND THE DAY CAME
WHEN THE R ISK  TO
REMAIN T IGHT IN  A
BUD,  WAS MORE
PAINFUL THEN THE
RISK  IT  TOOK TO
BLOSSOM 
-  ANAÏS  N IN -



Neem de
leiding
OVER JE  E IGEN
LEVEN

DEEL 3

Een stap zetten en een besluit nemen, is één

ding. Maar stappen blijven zetten en een

blijvende verandering teweeg brengen, is

een stap verder. Zeg eens eerlijk: ben je

tevreden met de stappen die jij maakt om

het leven te creëren dat je daadwerkelijk

wilt? Of haak je toch snel af? Of misschien

wil je wel iets veranderen, maar weet je niet

hoe? 

 

Ik weet uit ervaring dat verandering in je

leven aanbrengen, hoe groot of klein ook,

niet altijd makkelijk is. Je omgeving en je

gedachten maken dat je vaak afgeleid wordt

en daardoor verlies je je focus. Denk maar

eens aan sporten, gezonder eten of meer

vrije tijd nemen voor jezelf. Hoe vaak begin

je en haak je ook weer af? Zo kan het gaan

met besluiten, die je neemt om je leven te

veranderen. Je hebt eindelijk een stap gezet,

maar er komen allerlei twijfels omhoog. 

 

Weet dat dat helemaal normaal is. 

Je blijven committen en het behouden van

focus is vaak een ware uitdaging in deze

drukke wereld. Ook voor mij! Maar het

goede nieuws is dat je dit kunt veranderen.

Jij bent de keuzes die je maakt en jij hebt

controle over die keuzes. Je kunt volledig de

leiding hierover nemen!
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F A S E  5 :   F O C U S  E N
C O M M I T M E N T  H O U D E N
Een tool die ik gebruik om focus te houden

ten aanzien van de keuzes die ik maak, is

onder andere Kundalini Yoga en Meditatie.

Waarom? Omdat ik hierdoor in mijn eigen

centrum kom, mijn kracht voel en deze

meer kan behouden. Het geeft me energie

en verruimt mijn bewustzijn. 

 

Speciale Kundalini Yoga oefeningen en

meditaties helpen om steeds weer focus te

houden. Ook bij het voelen van blokkades,

helpt Kundalini Yoga mij om er doorheen te

gaan en dicht bij mezelf te blijven en mijn

pad helder te krijgen en houden.

Kundalini staat voor je levensenergie.

Deze helende energie stroomt door

ieder mens. De yoga oefeningen en

meditaties die ik gebruik, zijn zeer

krachtig en hebben daardoor in korte

tijd al veel effect. Plus: ze zijn voor

iedereen toegankelijk! 

 

'Als je kunt ademen, kun je yoga doen,'

zei Yogi Bhajan. 'Als ik het kan, kan

iedereen het!'. Het committen aan yoga

oefeningen en meditaties, heeft een

groot effect op jouw commitment op

elke ander gebied, dus ook op het gebied

van stappen zetten en jouw doelen

bereiken.
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EENMAAL IN  CONTACT MET
JEZELF ,  GA JE  VOELEN WAT JE
ECHT WILT  MET JE  LEVEN.

Elke jaar zijn er mensen zoals jij, die dichter bij zichzelf komen en helder krijgen

wat ze echt willen met hun leven. Hun energie stroomt. Vol zelfvertrouwen en

inspiratie doen ze wat ze altijd al hebben willen doen. Er zijn veel mogelijkheden

om hieraan te werken en er is veel informatie beschikbaar op internet waardoor

het makkelijker wordt om je droomleven te creëren. 

 

Dat is dan ook de reden dat het nu zo’n goede tijd is om jezelf te committen als je

dat wilt, om het beste uit jezelf te halen en dat in deze wereld neer te zetten. Denk

jezelf eens in hoe het is als jouw beeld helder is van wat je echt wilt met jouw

leven. Hoe zou het voelen als jouw doelen helder zijn en de stappen die je gaat

zetten om deze te bereiken? Stel jezelf eens voor hoe het voelt om jouw kracht te

ervaren en vol inspiratie en energie te doen wat je altijd al hebt willen doen? 

 

Vraag jezelf af: wat is op dit moment belangrijk in mijn leven? 

 

Wat wil ik de aankomende maanden gaan bereiken? Welke doelen stel ik mezelf al

jaren, op gebied van gezondheid, werk en privé, die steeds weer vooruit

geschoven worden? 

 

TOT SLOT



Je hebt de mogelijkheid en de kans om dit nu echt aan te gaan. Uit ervaring kan ik

zeggen dat energie gaat stromen als je doet wat je echt graag wilt doen. En ik ben

daar elke dag heel dankbaar voor! 

 

Het begint bij jezelf en de keuzes die jij maakt. Als dit e-book iets heeft losgemaakt

bij jou, dan nodig ik je van harte uit om ja te zeggen tegen een leven vol inspiratie

en zelfvertrouwen en dat te doen wat je altijd al hebt willen doen. Ik wil je echt

heel erg bedanken voor het lezen van mijn verhaal. Dank dat je op mijn pad bent

gekomen en de moeite hebt genomen om mijn e-book te lezen. Ik hoop van harte

dat het je verder op weg heeft geholpen.

 

Warme groeten,

Tanja
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