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Les 8 Collage 
 

De derde stap van het Z-kwadrant is Oriëntatie. 

In de voorgaande lessen hebben we eigenlijk de schilletjes van jouw ZELF 

afgepeld. Om jouw pure kern heb je in de loop van je leven een aantal 

beschermschilden gelegd. Om de pijn van schaamte te vermijden of het 

verdriet van afwijzing of de boosheid om oneerlijkheid. Dat was nodig, 

maar je ware wensen en je werkelijke verlangens zijn wellicht 

ondergesneeuwd geraakt. 

Veel hoogsensitieve mensen zeggen niet meer te weten wie ze zijn. Ze 

willen wel meer aan zichzelf denken, maar ze weten niet meer wat ze 

willen. Een dagje ontspannen? Leuk! Maar wat zou ik moeten doen?  

Daarom is de derde fase zo belangrijk. Je leert jezelf weer kennen. We 

gaan contact maken met jouw kern, jouw ZELF.  

Omdat je verstand al die beschermingsmechanismes heeft aangeleerd, 

gaan we creatief aan de slag. Dan kom je makkelijker bij je intuïtie. 

 

Oefening: Collage 

Maak een collage van plaatjes die je aanspreken. Pak tijdschriften of kijk 

op Pinterest en selecteer alles wat jou aanspreekt. Maak vervolgens van 

deze plaatjes een geheel. 

Je kunt een foto van je collage delen in de Facebookgroep als je wilt.  

 

 

 

Je krijgt geen verdere instructie, omdat niet je hoofd, maar je intuïtie 

aangesproken moet worden. Selecteer dus alle plaatjes die je 

aanspreken. Denk er niet over na. Volg je gevoel. Je kunt het niet 

verkeerd doen. Veel plezier. 
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Les 9 Kwaliteiten 
 

In deze les gaan we je collage analyseren. 

Als je nog geen collage hebt gemaakt, lees dan niet verder. Het is 

belangrijk dat je zonder doel aan je collage gaat werken. Pas dan spreek 

je je intuïtie aan. 

 

Als je je collage hebt gemaakt, dan staan we eerst even stil bij hoe het 

was om die te maken en vooral wat er in je hoofd gebeurde. 

Ik vond het maken van de collage:  

 

 

 

 

Deze gevoelens had ik tijdens het kiezen van plaatjes: 

 

 

 

 

 

 

Deze gevoelens had ik tijdens het opplakken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkte je dat je kritisch was? Had je beelden over wanneer het ‘goed’ 

zou zijn? Gaf je jezelf steeds commentaar? Lukte het dan je liefdevolle 

stem, je zelfcompassie, in te zetten?  

 

Of ging het juist makkelijk? Kon je goed aanvoelen wat je aansprak en 

kostte deze opdracht je weinig moeite?  
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In de collage-oefening gaat het niet om het resultaat maar om je 

innerlijke stem naar boven te krijgen. Die stem die misschien diep 

weggestopt zat.  

 

Oefening: Collage interpreteren 

De beelden die je hebt uitgekozen zeggen iets over wat jij belangrijk 

vindt. Met behulp van de onderstaande vragen krijg je meer inzicht in 

jezelf. 

Vraag Antwoord 

Wat is het 
overheersende gevoel 
dat de collage 
uitstraalt? 

Bv rust, energie, liefde 

 
 
 
 

Wat zegt dit over jou? Bv. Dat is wat ik ook uitstraal. Dat is wat ik belangrijk 
vind. Dat is wat ik nodig heb. 
 
 
 
 

 

Wat is de centrale 
afbeelding in je collage? 
 

 

Wat zegt dit over jou? 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Je kunt in de besloten Facebookgroep ook vragen welke kenmerken en 
kwaliteiten anderen zien in jouw collage. 

Stel je voor dat jouw 
collage van iemand 
anders is. Je wordt 
gevraagd op basis van 
de collage die persoon 
te beschrijven. Welke 
eigenschappen en 
kwaliteiten zou je 
noemen?1 
 

 

Herken je jezelf in die 
punten? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Uit deze oefening onthouden 
Dit zijn mijn kwaliteiten: 
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Les 9a Kernkwaliteiten 
 

In deze les ga je op zoek naar je kernkwaliteiten. 

“Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen oftewel de kern 

van een persoon behoren. Kernkwaliteiten ‘kleuren’ een mens; het is de 

specifieke sterkte waar we bij iemand direct aan denken.” 2  

Kernkwaliteiten komen van binnenuit, en zijn niet, zoals vaardigheden, 

aangeleerd. Een kernkwaliteit is altijd potentieel aanwezig, maar je kunt 

hem wel verstoppen of verbergen. 

Je hebt misschien in de loop van je leven geleerd bepaalde kanten van je 

zelf te verstoppen. Misschien mocht het er niet zijn van je ouders, of 

werd je er om uitgelachen op school.  

Soms zijn kwaliteiten niet zo goed zichtbaar omdat we in de valkuil van 

de kwaliteit zitten. Een valkuil is het teveel van een kwaliteit. Als we 

doorschieten komen we in de valkuil. 

Een paar voorbeelden van kernkwaliteiten en de bijbehorende valkuilen: 

 

         

         

       

 

 

                                                           
2 Ofman, D. (2004), Bezieling en kwaliteit in organisaties. Het beroemde boek 
voor creërende mensen en creërende organisaties, Servire, Utrecht. 

 

         

         

       

 

 

 

         

         

       

 

 

 

         

         

       

 

De valkuil is overigens niet voor iedereen hetzelfde. Iemand met oog 

voor detail kan ook inefficiënt als valkuil hebben of besluiteloosheid.  

Stel: je bedenkt vooral negatieve eigenschappen als belangrijkste 

eigenschappen. Bijvoorbeeld twijfelend. Realiseer je dan dat je 

Kernkwaliteit 

empathie  

Valkuil 

Te veel van 

het goede opoffering 

Kernkwaliteit 

bescheiden 

Valkuil 

Te veel van 

het goede onzichtbaar 

Kernkwaliteit 

gedreven 

Valkuil 

Te veel van 

het goede drammerig 

Kernkwaliteit 

Oog voor detail 

Valkuil 

Te veel van 

het goede muggenzifter 
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waarschijnlijk een valkuil benoemd hebt. Probeer te achterhalen welke 

kwaliteit hierachter zit.3 In dit geval bijvoorbeeld overdenkend. 

 

Oefening: Kernkwaliteiten 

‘Welke vijf woorden zouden jouw karakter het best beschrijven?’  

‘Wat vinden anderen kenmerkend aan jou?’ 

Deze vragen kunnen je helpen je kernkwaliteiten te achterhalen.  

Je hebt natuurlijk heel veel kwaliteiten. Maar je kernkwaliteiten vormen 

je basis. Vaak zie je ze zelf niet als bijzonder. Je vindt het normaal dat 

mensen zo zijn. Dat is juist een aanwijzing dat het om een kernkwaliteit 

gaat. 

In de navolgende lijst staan heel veel mogelijke kernkwaliteiten 

genoemd. Je ziet ook een aantal dezelfde terug komen, met een iets 

ander woord.  

 

1. Kruis de kwaliteiten aan die jij bij jezelf herkent 

2. Maak groepen van dezelfde soort kwaliteit 

3. Kies uiteindelijk de term die het beste bij jou past 

4. Schrijf ongeveer 5-7 kernkwaliteiten op 

5. Leg ze eens aan bekenden voor met de vraag of zij jou hierin 

herkennen en welke ze missen 

6. Schrijf achter jouw kernkwaliteiten ook je valkuil  

                                                           
3 Je kunt in de besloten Facebookgroep vragen of anderen met je mee willen 
denken, als je er zelf niet uitkomt. 

 

Innovatief 
Kalmte 
Luchthartig 
Accuratesse 
Behulpzaam 
Beschouwend 
Bondig 
Correct 
Dapper 
Diepzinnig 
Doelgericht 
Efficiënt 
Geduld 
Genuanceerd 
Aanpassingsvermogen 
Attent 
Behoedzaam 
Bescheiden 
Consideratie 
Daadkracht 
Dienstbaar 
Direct 
Duidelijk 
Gezellig 
Grondig 
Hartstochtelijk 
Hulpvaardig  
Humor 
Inlevingsvermogen 

Initiatiefrijk 
Inschattingsvermogen 
Kracht 
Loslaten 
Moed 
Alert 
Bedachtzaam 
Beleefd  
Bevlogen 
Confronteren 
Creativiteit 
Degelijkheid 
Diplomatie 
Enthousiasme 
Eerlijk 
Empathie 
Fijngevoelig 
Geestdrift 
Gereserveerd 
Gulheid 
Grootmoedig 
Helderheid 
Ontspanning 
Opgewektheid 
Effectief 
Filosofisch 
Gedegen 
Geestig 
Gevoelig 
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Inschikkelijk 
Lef 
Loyaliteit 
Nauwgezetheid 
Nederig 
Relativeringsvermogen 
Secuur 
Sociabel 
Stellig 
Strikt 
Terughoudend 
Toewijding 
 

Grenzen stellen 
Harmonie 
Hoffelijk 
Idealisme  
Observatievermogen 
Ordelijkheid 
Precisie  
Openhartig 
Oprecht 
Pragmatisme 
Proefondervindelijk 
Relaxed 
 

Vasthoudend 
Verlegenheid 
Volgzaam 
Vooruitstrevend 
Vrolijk 
Weloverwogen 
Zakelijk 
Zelfverzekerd 
Zorgzaam 
Nijver 
Omzichtigheid  
Nuchter 
Onbaatzuchtig 
Open 
Optimistisch 
Praktisch 
Realistisch 
Resoluut 
Sober 
Standvastigheid 

Royaal 
Serieusheid 
Spontaniteit 
Stijl 
Tact 
Toegankelijk 
Vastberaden 
Veelzijdig 
Vernieuwend 
Volhardend 
Voorzichtig 
Vrijgevigheid 
IJverig 
Zelfbewust 
Zorgeloos 
Zuinig 
Vertrouwend 
Voorkomend 
Vriendelijk 
Waakzaam 

Teder 
Toegeeflijk 
Vastbesloten 

Zelfstandig 
Zorgvuldig  
Verdraagzaam 

 

 

 

 

 

 

Mijn kernkwaliteiten: 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
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Les 10 Waarden 
 

Wat vind jij belangrijk in je leven? 

Als hoogsensitief persoon ben je vaak gericht op wat anderen willen. 

Vaak doe je het al voordat je je hebt afgevraagd of dit ook is wat jij wilt. 

Een hulpmiddel om te kunnen bepalen of jij iets ook wilt, is de waarden-

meetlat. 

Waarden zijn richtingen in je leven. Je kunt er bijvoorbeeld naar streven 

vernieuwend te zijn in je werk. Liefdevol te zijn in je gezin. Of steunend te 

zijn voor je vriendinnen.  

Doelen geven een bepaald eindpunt aan. Bijvoorbeeld een 

leidinggevende positie krijgen. Een gezin met vijf kinderen hebben. Elke 

week een leuk feestje hebben.  

Waarden zeggen wat over hoe je iets wilt doen. Waarden zijn ook de 

aspecten die mensen zich nog van je herinneren. Je kunt je afvragen of 

je wil dat mensen zeggen: zij was een rechtvaardig en empathisch 

leidinggevende. Of vind je het fijner dat ze zeggen: zij was heel efficiënt 

en duidelijk. Het één is niet beter dan het ander. Maar het is wel 

frustrerend als mensen je heel anders zien dan dat je bent.  

 

Een paar voorbeelden van waarden: Rechtvaardigheid, Zekerheid, 

Zelfrespect, Respect, Zelfstandigheid, Waardering, Inleven, Financiële 

onafhankelijkheid, Rust, Liefdevol zijn, Verbinding, Aandacht, Empathie, 

Duidelijkheid, Vernieuwing, Avontuur of Balans. 

 

 

Oefening: Waarden per levensgebied 

Wat zijn voor jou belangrijke waarden?  

Voor elk levensgebied kan dat anders zijn. Wat is voor jou de essentie 

van elk levensgebied? Wat vind jij kernwaarden in een goed leven?  

Schrijf voor elk levensgebied ongeveer vier op. 

 

Levensgebied  Waarden  

Liefde 

 

 

Gezin 

 

 

Werk 

 

 

Persoonlijke groei  

 

 

  



Training  Gelukkig Hoogsensitief 

©2016 Esther Bergsma- info@hoogsensitief.nl – info@werkzorgcombinatie.nl – www.hoogsensitief.nl 
43 

 

Les 10a Prioriteiten en energiegevers 
 

Als je een leven lang bezig bent geweest met ‘moeten’, hoe weet je dan 

wat je zou ‘willen’? Je kunt pas weten wat je wilt, als je weet dat je niets 

moet. Je bent vrij je leven in te richten zoals jij dat graag zou willen.4 

Jouw waarden ontdekken werkt motiverend en versterkt het gevoel dat 

je jouw leven aan het leven bent. 

 

Oefening: Waarden overige levensgebieden 

In les 10 heb je een aantal waarden per levensgebied opgeschreven. 

Welke levensgebieden miste je hierin? 

Schrijf ook voor dat gebied jouw waarden op: 

Levensgebied: Waarden: 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

                                                           
4 Uit Jansen en Batink (2014), Time to Act!, Thema. 

Oefening: Waarden top 10 

Pak alle waarden die je in deze les en de vorige hebt opgeschreven erbij 

en geef je prioriteiten aan. Zet je belangrijkste waarden onder elkaar. 

Waarbij je op één de belangrijkste waarde zet. 

 

Positie: Waarde: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Oefening: Realiteitstoets 

In hoeverre leef je nu al volgens jouw waarden? 

Bekijk nog eens de gebieden en de waarden die je hebt ingevuld. Op 

welke gebieden leef je wel en op welke gebieden leef je niet volgens 

jouw waarden?   
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Energiegevers 

Sommige activiteiten kosten je enorm veel energie. Ze vreten als het 

ware je energie weg. Terwijl andere activiteiten je juist weer nieuwe 

energie geven. Welke dat precies zijn, verschilt per persoon. De één komt 

bij van winkelen, terwijl de ander daarvan juist uitgeput raakt. 

Herken je dit? Je dag lijkt alleen maar te bestaan uit energievretende 

taken en als je dan eindelijk toe bent aan wat leuks heb je helemaal geen 

puf meer. Je komt niet toe aan opladen. 

Tip 1: leer jezelf af dat je pas wat leuks mag doen als alles gedaan is. 

Dat is ook voor je lichaam beter. Om actief te blijven produceert je 

lichaam stresshormonen. Als die te lang op een hoog niveau blijven, 

verstoort dat fysieke processen. Regelmatig korte, maar echte, rust helpt 

je lichaam weer te herstellen. 

Tip 2: Zie leuke dingen doen niet als tijdverspilling maar als essentieel 

onderdeel van je leven. 

De leuke dingen geven je weer energie. Ze geven kleur aan het leven. En 

vaak zijn ze gekoppeld aan die dingen die we echt belangrijk vinden.  

 

Oefening: Energiegevers 

Pak je belangrijkste waarden er nog eens bij en bedenk welke leuke 

activiteiten invulling kunnen geven aan die waarden. 

Stel je waarde is verbondenheid. Dan vind je het mogelijk fijn om met een 

vriendin een diepgaand gesprek te voeren, een spelletje te spelen met 

het hele gezin of mee te gaan op een teamuitje. 

 

Waarde: Energiegevende activiteiten: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Benoem alleen die dingen die je ook daadwerkelijk prettig vindt om te 

doen. Je hebt nu een lijstje activiteiten die je voeding geven, die voor jou 

belangrijk zijn en die je kunnen helpen herstellen van stress. 

Hoe vaak maak jij tijd om deze dingen te doen? Noteer hieronder wat jij 

vaker wilt gaan doen. In les 14a ga je dit concreet maken. 

Ik ga vaker: 
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Les 11 Visualisatie van potentieel 
 

De vorige oefeningen deed je met je verstand, maar daar zit ook een 

risico in. Dat verstand is getraind om op een bepaalde manier te denken 

en censureert misschien je ideeën.  

Daardoor kan het moeilijk zijn bij je kern te komen. Een visualisatie helpt 

je contact te maken met je onderbewustzijn. Het brengt antwoorden 

naar boven die diep in je liggen. 

In mijn praktijk gebruik ik visualisaties voor verschillende doeleinden en 

vrijwel altijd met succes. De visualisatie in deze oefening is bedoeld om 

contact te maken met jouw talenten en jouw potentieel. Het helpt je 

weer te voelen waar jij allemaal toe in staat bent. 

Als je weinig ervaring hebt met ontspanningsoefeningen kan het lastig 

zijn je aandacht bij het verhaal te houden of om daadwerkelijk de 

ontspanning te voelen. Bouw het dan rustig op. Doe eerst een aantal 

keer het ontspanningsstukje voordat je naar het verhaal gaat luisteren. 

Wees vooral liefdevol naar jezelf. Het geeft niet als je gedachten afgeleid 

worden, of als het niet meteen lukt. Probeer je aandacht dan bij je 

ademhaling te houden.  

Voelt deze oefening niet goed voor jou. Doe hem dan niet. Of vraag 

iemand anders om erbij te zijn als dat veiliger voelt. 

 

 

Vooraf: Ga ontspannen zitten of liggen op een plek waar je niet gestoord 

kunt worden. Zorg dat je minimaal 15 minuten geen verstoringen zult 

krijgen.  

Luister naar de visualisatie via deze link: https://soundcloud.com/esther-

bergsma/vispotentieel.  

Als je merkt dat je gedachten je afleiden, laat ze dan vervliegen en richt 

je aandacht weer op de beelden. Raak je teveel afgeleid, richt dan je 

aandacht op je ademhaling. 

 

Doe eerst de visualisatie voordat je verder leest! 

 

Na de visualisatie: 

Neem even de tijd om te landen in het hier en nu en beschrijf dan de 

beelden die je zag. 

 

Onderdeel visualisatie Jouw beelden 
Pad 
Welke ondergrond had het? Was het 
breed of smal? 

 
 
 
 

Omgeving 
Wat zag je? Waren er bomen, planten, 
bloemen, dieren? Wat voor weer was 
het? 

 
 
 
 
 

Speciale plek 
Lag die ver weg? 

 

https://soundcloud.com/esther-bergsma/vispotentieel
https://soundcloud.com/esther-bergsma/vispotentieel
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Kon je er makkelijk komen? 
Wat was er op die plek? (Bomen, water, 
gras etc.) 
Welke gevoelens had je daar? 
 

Ingang grot 
Hoe zag de ingang eruit? Wat voor deur 
zat ervoor? Welke kleur? Ging hij moeilijk 
open? 
Hoe voelde je je toen je naar binnen 
ging? 

 

In de grot 
Wat zag je de eerste keer in de grot. Hoe 
licht was het? Wat zag je toen je weer 
terug liep? Welke dingen waren nieuw? 

 
 
 
 
 

De Oude Wijze 
Hoe zag deze persoon eruit? Welk gevoel 
kreeg je van deze persoon?  

 
 
 
 

Vraag en antwoord 
Welke vraag heb je gesteld?  
 
Welk antwoord kreeg je? 
Wat vind je daarvan? 

 
 
 
 
 
 

Symbool 
Welk symbool kreeg je? Welk materiaal 
was het? Welke kleur had het? 
Voelde het zwaar?  

 
 
 
 

Afronding 
Welk gevoel had je toen je als afsluiting 
op jouw speciale plek ging zitten? 
 
Hoe vond je het om deze oefening te 
doen? 

 

 

 

In de volgende les gaan we dieper in op de beelden die je hebt gezien en 

de betekenis ervan. 
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Les 11a Visualisatie van kracht 
 

Een visualisatie helpt je contact te maken met je onderbewustzijn. Het 

brengt antwoorden die diep in je liggen naar boven. 

In mijn praktijk gebruik ik visualisaties voor verschillende doeleinden en 

vrijwel altijd met succes. De visualisatie in deze oefening is bedoeld om 

contact te maken met jouw kracht. Het is een oefening die je vaak kunt 

gebruiken in het dagelijks leven. 

Als je weinig ervaring hebt met ontspanningsoefeningen kan het lastig 

zijn je aandacht bij het verhaal te houden of om daadwerkelijk de 

ontspanning te voelen. Wees vooral liefdevol naar jezelf. Het geeft niet 

als je gedachten afgeleid worden, of als het niet meteen lukt. Probeer je 

aandacht dan bij je ademhaling te houden.  

Voelt deze oefening niet goed voor jou. Doe hem dan niet. Of vraag 

iemand anders om erbij te zijn als dat veiliger voelt. 

Deze visualisatie van kracht bouwt verder op de visualisatie van 

potentieel uit les 11, maar is ook los te doen. 

 

Vooraf: Ga ontspannen zitten of liggen op een plek waar je niet gestoord 

kunt worden. Zorg dat je minimaal 15 minuten geen verstoringen zult 

krijgen.  

Luister naar de visualisatie via deze link: https://soundcloud.com/esther-

bergsma/visualisatie-kracht/s-sEXRN 

Als je merkt dat je gedachten je afleiden, laat ze dan vervliegen en richt 

je aandacht weer op de beelden. Raak je teveel afgeleid, richt dan je 

aandacht op je ademhaling. 

 

Doe eerst de visualisatie voordat je verder leest! 

 

Na de visualisatie: 

Neem even de tijd om te landen in het hier en nu en beschrijf dan de 

beelden die je zag. 

 

Onderdeel visualisatie Jouw beelden 
Pad 
Welke ondergrond had het? Was het 
breed of smal? 

 
 
 
 

Omgeving 
Wat zag je? Waren er bomen, planten, 
bloemen, dieren? Wat voor weer was 
het? 

 
 
 
 
 

Speciale plek 
Lag die ver weg? 
Kon je er makkelijk komen? 
Wat was er op die plek? (Bomen, water, 
gras etc.) 
Welke gevoelens had je daar? 
 

 

Boom 
Hoe zag de boom eruit? Bleef je zitten of 
staan? 

 

https://soundcloud.com/esther-bergsma/visualisatie-kracht/s-sEXRN
https://soundcloud.com/esther-bergsma/visualisatie-kracht/s-sEXRN


Training  Gelukkig Hoogsensitief 

©2016 Esther Bergsma- info@hoogsensitief.nl – info@werkzorgcombinatie.nl – www.hoogsensitief.nl 
48 

 

Kracht 
Hoe zag jouw kracht eruit? Had het een 
kleur en een bepaalde vorm? Teken 
eventueel hieronder hoe het eruit zag. 
Waar in je lichaam bevond het zich? 

 
 
 
 
 

Afronding 
Welke gevoelens had je bij de afsluiting?  
Hoe vond je het om deze oefening te 
doen? 
 

 

 

Teken je kracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefen met oproepen 

Deze kracht kan je leren oproepen. Op de momenten dat je het nodig 

hebt, kan je deze gevoelens weer oproepen, waardoor je je anders 

voelt.  

1. Oefen daarvoor regelmatig met het oproepen van jouw 

(bol/sliert/vlam van) kracht. Bijvoorbeeld elke dag voor het 

slapen gaan. Of regelmatig even op het toilet; 

2. Plan eens een moment dat je het wilt gaan inzetten. Op 

onverwachte momenten is het in het begin moeilijk. Maar 

geplande momenten zijn goed om mee te oefen. Pak als eerste 

een niet zo moeilijke situatie en roep van te voren dat gevoel 

van kracht op. Zie de beelden die je ook in de visualisatie had 

en laat de gevoelens volledig toe. Neem deze gevoelens mee in 

de situatie en merk op of dat anders gaat; 

3. Blijf ook oefenen met het oproepen van ontspanning en van de 

gevoelens van rust;  

4. Probeer de beelden en gevoelens eens in te zetten als er iets 

onverwachts gebeurt; 

5. Zie het als een leerproces. Verwacht niet dat het in één keer 

goed gaat. 

 

Noot: In lastige situaties kunnen veel gevoelens opspelen en die zijn 

niet altijd alleen te hanteren met deze methodiek. Voor dit proces is 

het dan aan te raden een counsellor of andere hulpverlener in te 

schakelen. Dan kan je toegesneden begeleiding krijgen.  
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Les 12 Interpretatie 
 

Hoe vond je het om de visualisaties te doen? Ben je nog vaak 

‘teruggegaan’ naar de beelden? 

In deze les ga je nog meer leren van de beelden van je onbewuste. 

De speciale plek is een methode om snel ontspanning op te kunnen 

roepen. De moeilijkheid om daar te komen zegt iets over hoe makkelijk 

je daar toegang toe hebt. Evenals hoe moeilijk de deur van de grot zich 

opende. 

De grot ligt in de grond, het pad daar loopt naar beneden om in contact 

te komen met je onbewuste. De antwoorden heb je al in je. De Oude 

Wijze verwoordt deze voor je. De vraag die je stelde is wat op dit moment 

het meest bij jou speelt. 

Pak de tabel van gisteren erbij en vraag je bij elke beschrijving af wat dat 

voor jou betekent. Probeer dit steeds in verband te brengen met de 

vraag die je hebt gesteld aan de Oude Wijze. In de derde kolom staan 

een aantal aanwijzingen.  

 

 

Onderdeel Wat betekent het 
voor jou? 

Aanwijzingen 

Pad 
Bv smal, kronkelig pad 

 
 
 
 
 

Ik ervaar mijn levenspad als 
moeizaam 

Hoe makkelijk begaanbaar 
is het? Hoeveel moeite 
moet je doen? 

Omgeving 
 
 
 
 
 

 Was het een bekende 
omgeving? Zag je 
levendige kleuren?  

Speciale plek 
 
 
 
 
 
 

 De natuur van die plek kan 
iets zeggen over je 
karakter .Een ruige, 
afwisselende omgeving 
kan zeggen dat je dat 
nodig hebt in je leven om 
op te laden. 
Hoe makkelijk is het om 
ontspanning te vinden?  

Ingang grot 
 

 De kleur van de deur heeft 
betekenis en hoe 
makkelijk hij open ging. 
Het gevoel zegt iets over 
hoe makkelijk je contact 
maakt met je 
onderbewuste. 

In de grot 
 

 De elementen die je zag 
zeggen allemaal iets over 
jouw kwaliteiten. Denk 
daarin symbolisch.   

  
 
 
 

Als je op de terugweg 
meer dingen ziet, heeft de 
boodschap kwaliteiten bij 
je los gemaakt. 

De Oude Wijze 
 

 
 
 
 
 
 

Was deze persoon man of 
vrouw? Leek hij/zij op 
iemand? Welk gevoel had 
je? Bij een angstig gevoel 
kan je bang voor de 
waarheid zijn. 
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 Vraag en antwoord 
 

 
 
 
 
 
 
 

Waarom heb je die vraag 
gesteld en waarom kreeg 
je dat antwoord?  

Symbool 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zegt het symbool? 
Welke betekenis heeft de 
kleur voor jou? Welke 
kernwoorden horen er bij 
het symbool? Hoe helpen 
die kernwoorden je in het 
dagelijks leven? 

Afronding 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welke inzichten wil je 
vasthouden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthouden: 
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Les 12a Persoonlijke essentie 
 

Om nog beter zicht te krijgen op wie je bent, is het belangrijk het 

volgende onderscheid te kennen binnen het ZELF. 

1. Het descriptieve zelf. Dat zijn de woorden waarin je jezelf 

beschrijft. Bijvoorbeeld: ik ben empathisch; 

2. Het bewuste zelf. Dat is de laag waarin je je bewust bent van het 

feit dat je gedachten, gevoelens en ervaringen hebt en dat die 

niet waar hoeven te zijn. Je bent je ervan bewust dat de woorden 

maar een beschrijving zijn. Bijvoorbeeld: Ik beschrijf mezelf als 

empathisch; 

3. Het observerende zelf. Dit is de laag van waaruit je kunt 

opmerken. Je maakt je los van al je gedachten, gevoelens en 

ervaringen en bent gewoon. Dus: Ik ben hier nu.  

 

Metafoor De hemel en het weer5 

Je observerende ZELF is als de hemel. Gedachten en gevoelens zijn als 

het weer. Het weer verandert continu, maar hoe slecht het ook wordt, 

het kan de hemel op geen enkele manier beïnvloeden.  De machtigste 

storm, de zwaarste orkaan, de heftigste sneeuwstorm; ze kunnen de 

hemel niet beschadigen. De hemel heeft er altijd ruimte voor.  

Soms heb je het gevoel dat je de donderwolken bent. Maar jij bent groter 

dan de gedachten die je hebt. Je bent de hemel waarin dat alles zich 

afspeelt. 

                                                           
5 Uit Janssen en Batink (2014), Time to Act, p 202. 

 

Oefening: De hemel 

Stap eens buiten jezelf. Probeer je eens voor te stellen dat je kunt kijken 

naar alles wat zich in jou afspeelt. Zie alle gedachten en gevoelens, 

angsten en onzekerheden, blijdschap en verwachtingen als 

natuurverschijnselen die zich in jou afspelen. 

Beschrijf ze hier: 

 

 

 

 

 

 

Jij bent dit niet, jij bent groter dan die ervaringen. Jij hebt deze 

ervaringen. Hoe voelt het om buiten deze ervaringen te stappen? 
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Lees nu wat je hebt opgeschreven bij les 9, 9a, 10, 10a en les 12 nog eens 

door. Wat je hier over jezelf hebt opgeschreven verschilt waarschijnlijk 

van wat je bij les 7 hebt opgeschreven. 

In hoeverre verschillen de inzichten van elkaar? Zijn ze diepgaander? 

Beschrijven ze meer je kern? Geven ze meer richting? 

 

 

 

 

In les 7 heb je samengevat hoe je je hoogsensitiviteit ervaart. Maar je 

bent meer dan je gevoeligheid. Je hebt je eigen talenten, wensen en 

verlangens. In deze wereld is het lastig die te volgen, omdat deze ons 

overweldigd. Daarom zijn we vooral bezig overeind te blijven. 

Hoe was het in de afgelopen lessen bezig te zijn met je ZELF? 

 

 

 

Ter samenvatting een oefening waarbij je in gesprek gaat met je 

liefdevolle bewuste zelf. Dat is dus het ZELF dat beseft dat gedachten en 

gevoelens niet waar hoeven te zijn, maar dat je ze hebt (en dus niet bent). 

Het kijkt vol compassie naar jou en luistert met empathie.  

Stel hardop de volgende vragen aan jezelf en beantwoord ze ook hardop. 

Vraag door en troost als dat nodig is. 

Schrijf achteraf je antwoorden op. 

Hoe gaat het met je, lieve ……………….…? 

 

 

Waar zou ik je mee kunnen helpen? 

 

 

Wat vind jij echt belangrijk om als leidraad te gebruiken in je leven? 

 

 

 

Ik ben ontzettend trots op hoe jij in je leven staat. Je weet vast wel over 

welke dingen ik het dan heb. 

 

 

 

 

 

 


