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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 2
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Week 2

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze week leer je:

Wat het verschil is tussen
•van buiten naar binnen leven,
•van binnen naar buiten leven en
•hoe dat van invloed is op jouw leven.

Succes!
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Worden wie je werkelijk wil zijn.

In de eerste week heb je jouw Terugblik-op-leven geschreven.

Hoe was dat voor je? Verhelderend? Helend? Riep het nieuwe vragen op?
Je hebt stil gestaan bij wat er was en bij wat er nog zou kunnen komen. Of wat jíj wilt dat er nog komt!

Alleen met het eind voor ogen kun je de juiste stappen zetten om te worden wie je werkelijk wil zijn.
Daarmee bedoel ik niet dat je vanaf nu het bekende ‘momento mori’ (gedenk het sterven) als levensmotto moet
hanteren!
Nee! Juist omdat je uitgeschreven hebt hoe je wilt dat anderen zich jou herinneren kun je vanaf nu alles uit het
leven halen en helemaal vanuit je eigen authenticiteit gaan leven!

De komende weken staan helemaal in het teken van jouw authentieke IK!

Maar voordat we met oefeningen en opdrachten kunnen beginnen: eerst een stuk theorie! (En die is niet saai
maar interessant en nodig om te snappen wat je straks gaat doen. Trust me)

Worden wie je werkelijk wil zijn.
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Vrij zijn in verbinding…
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ZIEN en ZIJN: Leven vanuit je kern
Slechts 10% van jouw leven wordt ingevuld door gebeurtenissen die je overkomen. Waar je niet (direct) 
invloed op hebt. 
Maar 90% van jouw leven wordt ingevuld door jouw reáctie op de gebeurtenissen die jou overkomen. 90%!

Wat bedoel ik daarmee?  Je kunt niet voorkomen dat je auto kapot gaat, dat de trein te laat komt waardoor 
je schema in de war raakt, een bestuurder kan je afsnijden in het verkeer of je belandt in een greppel 
vanwege een bevroren weg in de winter. Je kunt niet voorzien dat je kind ineens hoge koorts krijgt of dat je 
baas een ochtendhumeur heeft waardoor hij chagrijnig op het werk verschijnt en jij het moet ontgelden.
Je hebt geen enkele invloed hierop. 

De andere 90% is een heel ander verhaal. Dat bepaal jij namelijk helemaal zelf! Hoe? Door je eigen reactie 
op die 10%!
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VOORBEELD?

Situatie:
Je ontbijt met je gezin. Je zoontje gooit door een onhandige move een beker koffie over je werkkleding. 

Je springt van je stoel en zegt iets dat niet voorherhaling vatbaar is! Je schiet in de stress en geeft je zoon 
een fikse uitbrander. Hij barst in huilen uit. Na hem nog een uitbrander gegeven te hebben keer je je naar je 
partner en bekritiseert hem omdat hij zijn kopje te dicht bij de rand van de tafel heeft gezet. Een korte 
verbale strijd volgt.

Je stormt naar boven om andere kleren aan te trekken. Weer beneden zie je dat je zoon zo hard aan het 
huilen was dat hij zijn ontbijt heeft laten staan en niet klaar is voor school. Hij mist hierdoor de bus. Je rent 
naar de auto en rijdt je zoon mokkend naar school. Omdat je al laat bent, rijdt je 70 km/uur daar waar je 
maar 50 mag. Na een oponthoud van 15 minuten en een boete van 120 euro, arriveer je, nog bozer, op 
school. Je zoon rent naar binnen zonder gedag te zeggen. Je komt door dit alles 10 minuten te laat op 
kantoor en je merkt dat je je tas bent vergeten. Je dag is vreselijk begonnen. En hoe later het wordt, hoe 
erger het lijkt te worden. Deze dag gaat niet meer leuk worden. Thuisgekomen merk je dat je partner en je 
zoon je ontwijken. 
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Hoe komt dat nou? Dat álles dan fout gaat?

Vanwege jouw reactie deze morgen. (niet leuk om te horen maar 
wel waar)

Waarom had je een slechte dag?
a.Kwam het door de koffie?
b.Kwam het door je dochter?
c.Kwam het door de politieagent die jou aanhield?
d.Kwam het door jou?

Het antwoord is D. Je had geen controle over wat er gebeurde met 
de koffie. Maar hoe je reageerde in de minuten daarna is wat ervoor 
zorgde dat je een slechte dag had. 

Ander scenario doen?

Hier volgt wat had kunnen en moeten gebeuren:
Koffie spat over je heen. Je zoon staat op het punt te gaan huilen. 
Je zegt vriendelijk: “Het is al goed, je moet de volgende keer alleen 
wel wat voorzichtiger zijn.” Terwijl je een handdoek pakt, haast je je 
naar boven en trekt snel iets anders aan, pakt je tas en je komt naar 
beneden terwijl je door het raam ziet dat je zoon naar de bus loopt. 
Hij draait zich lachend om en zwaait. Je zegt je partner gedag voor 
je naar je werk vertrekt. Je arriveert 5 minuten te vroeg en groet je 
collega's vrolijk. Jouw dag kan niet meer stuk.
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Merk je het verschil? Twee verschillende scenario's. Allebei op dezelfde manier begonnen. Allebei op een andere manier geëindigd. 
Waarom? Vanwege jouw reactie. Je hebt echt geen controle over 10% van wat gebeurde op die dag. De andere 90% werd bepaald door 
jouw reactie.

Jouw gedrag en houding worden dus bijna volledig bepaald door jouw reactie. En jouw reactie wordt weer bepaald door jouw 
interpretatie, door jouw beoordeling van wat er gebeurt. 
Hoe jij de zaken ziet, bepaalt vaak hoe ze voor jouw zijn. Deze perceptie of interpretatie hangt weer in hoge mate af van hoe jij in de kern 
van je hart denkt en bent. Van jouw persoonlijke overtuigingen, normen en waarden. 
Het bepaalt hoe jij zaken ziet en daarmee hoe ze zijn.

Jouw overtuigingen/principes ->> bepalen je ZIEN interpretatie  ->> bepaalt je actie  ->> bepaalt het resultaat, het ZIJN.
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Oefening!
Ga eens bij je zelf na hoe jij reageert op:

Øplotselinge vervelende gebeurtenissen
Ønare opmerkingen
Øteleurstellingen
Øonverwachte meevallers
Ølastig gedrag van anderen
Øcomplimenten
Øfiles
Øvrolijke sfeer
Øonvoorziene omstandigheden
Økritiek
Øverlies (van je mobiel, een dierbare, iets met een emotionele 
waarde, 10€)
Øgrappige gebeurtenissen
Op de volgende pagina staan vragen die je hierover kunt 
beantwoorden.
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Oefening!
Beantwoord alle vragen per gebeurtenis die op de vorige bladzijde staat. 
Sta er echt bij stil en neem bij jezelf waar wat er gebeurt. 
Zonder oordeel. Niets is fout. Of goed. Alles is zoals het is.

ØWat voor gedrag laat je zien?
ØHoe voel je je daarbij?
ØWat zeg je tegen je zelf? 
ØWat merk je op bij jezelf?
ØWeet je waar de grondslag ligt van jouw reactie?
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Vrij zijn in verbinding…
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Net als de meeste mensen heb jij waarschijnlijk ook geleerd om te leven volgens het principe ‘van buiten naar 
binnen’. Dat betekent dat normen en waarden (hoe ‘heurt’ het eigenlijk) bepalen hoe jij je gedraagt en wat jij van 
anderen verwacht. 
Zo wordt alles overzichtelijk en duidelijk.
Het lijkt dan ook heel effectief om van buiten naar binnen te leven. 
Je leven leiden volgens vaststaande normen en principes is net zo fundamenteel als bijvoorbeeld de wet van de 
zwaartekracht.  
Normen en principes komen overal terug en spreken voor zich, of je ze nu erkent of niet.
Fundamenten of overtuigingen die wij meekrijgen of afkijken zijn o.a.: 

Øredelijkheid (niet zomaar boos worden, geen eigen rechter zijn)
Øgerechtigheid (ons hele rechtssysteem is hierop gebaseerd)
Øeerlijkheid (alleen een leugentje om bestwil mag af en toe)
ØIntegriteit
Ømenselijke waardigheid
Ødienstbaarheid (egoïsme is een negatief woord)
Øvermogen (geld stinkt of juist andersom: noblesse oblige)

Van buiten naar binnen
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Al dit soort overtuigingen of principes vormen de basis van ons handelen en dat zorgt weer voor een basis 
van vertrouwen, geluk en succes. 
Pas als je min of meer leeft volgens deze principes ben je gelukkig, is de boodschap die je al van jongs af aan 
meekrijgt. Is het niet van je ouders dan wel van je omgeving.
Helaas werkt dit in praktijk vaak niet zo.
Je ziet (en hebt geleerd) hoe het hoort of zou moeten horen en probeert om je vandaar uit ook zo te 
gedragen. Het principe als het ware te integreren in jezelf. Toch merk je dat je er niet gelukkiger van wordt. 
Integendeel. Hoe komt dat?

Heel simpel: Doordat je leeft volgens een opgelegde norm (door opvoeding, kerk, omgeving, de media, het 
algemene schoonheidsideaal, ‘wat hoort’, ‘wat moet’) en het gedrag van je omgeving (verwachtingen, eisen) 
moet je allerlei trucs gaan toepassen om aan de norm te kunnen voldoen. 
Je bent niet meer vrij.
Van buiten naar binnen werkt niet want uiteindelijk voel je je steeds ongelukkiger worden. Tot je helemaal 
vastloopt.
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Wat wel werkt is van binnen naar buiten. Jouw vertrekpunt ben jezelf! Niet de ander. Niet de 
normen, wensen, verwachtingen, hulpvragen en/of gedragingen van de ander moeten ervoor 
zorgen dat jij je op een bepaalde manier gedraagt, maar jouw kern. 
Jouw kern maakt jou tot wie je bent en hoe je je uiteindelijk gedraagt. Hoe je uiteindelijk 
reageert op situaties, verzoeken, positieve en negatieve benaderingen enzovoort. Niet die 
10% waar je geen invloed op hebt maar die 90% die vanuit jezelf komt!

Je eerste stap om adequaat op je omgeving te reageren is vertrouwen in jezelf, weten wie je 
bent en daar trouw aan blijven.
Als je iets van binnenuit ontwikkeld is het ‘echt’ en gegarandeerd een succes naar buiten.

Van binnen naar buiten
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Vergelijk jezelf eens met het wiel van een auto. Jouw kern is jouw centrum, zoals de as het centrale deel van een 
wiel is. De as zelf draait niet rond, ze verandert ook niet. Ze is vast, massief en toch komt ze vooruit. Ze laat 
eenvoudigweg het wiel het werk doen. Om de as zit de velg die de band draagt. Die velg kan voor ieder wiel 
anders zijn maar blijft wel langdurig hetzelfde. De band zorgt voor het uitvoerende werk, heeft direct contact met 
de omgeving en is daardoor ook aan slijtage onderhevig. De band kan ook sneller wisselen, aangepast worden aan 
de omstandigheden. ’s Winters winterbanden en ’s zomers zomerbanden. Je kunt de buitenkant extra 
beschermen, bijvoorbeeld met sneeuwkettingen. Soms wisselt de velg mee maar dat is altijd voor het gemak, 
geen noodzaak. En als de banden versleten zijn blijft de velg en de band wordt vernieuwd.

Jouw kern is de as van jouw bestaan
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Zo is het ook met jouw kern: de as. 
Die is stabiel, constant en al vanaf je geboorte aanwezig. Die geeft je aan waarom je hier bent, 
wat je te doen hebt. Wat er toe doet. 
Daar omheen zitten overtuigingen, normen, vaardigheden, kennis en van alles en nog wat die 
ervoor zorgen dat je leven geleefd kan worden: de velg. En daar weer omheen zit je gedrag 
waarmee je op de omgeving reageert: de band. Maar die reactie komt dus voort uit je kern, die 
alles aanstuurt. 
Als je dus overtuigingen wilt veranderen omdat ze je niet meer dienen of normen volgt waarin 
je je niet happy voelt heeft het nauwelijks nut om nieuwe vaardigheden aan te leren waarmee je 
je gedrag opnieuw aanpast aan je omgeving. Dat zal maar kort helpen en dan verval je weer in 
hetzelfde patroon. 
Als je ieder jaar in de winter wel je banden wisselt maar alleen een ander merk zomerbanden 
erop zet glijd je nog steeds de berm in als het een keer sneeuwt. 
Als je een cursus timemanagement volgt omdat je altijd tijd tekort komt zul je merken dat er op 
de lange termijn weinig verandert. 
Beter kun je zoeken naar voor jou écht belangrijk is, welke prioriteiten jij wil stellen. 
Want tijdgebrek gaat niet om tijd maar om prioriteit…....
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Meer dan zeventig procent van de mensen leeft 
niet vanuit hun kern, maar vanuit een 
verdedigende stelling. 

Ze leven niet bewust voor iets, hebben geen 
persoonlijke missie, geen persoonlijke visie. 

Meer dan zeventig procent van de mensen is 
stuurloos omdat zij geen duidelijk vertrekpunt 
hebben maar ook geen doel om naar toe te gaan. 

Ze worden rondgeslingerd op de golven van het 
bestaan.
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Vrij zijn in verbinding…
Door alleen iedere keer aan de buitenste 
laag iets te veranderen waai je met alle 

winden mee en blijf je die speelbal van de 
golven van het leven. 

Als je iets wilt veranderen, beter voor je 
zelf wilt zorgen (en daarmee ook voor de 

mensen om je heen)  zul je dus naar je kern 
moeten gaan en kijken hoe die in elkaar zit.

Wat heeft jouw kern jou te zeggen? 
Met de oefening van volgende week kom 

je daar achter!
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“Je leven wordt bepaald 

door de dingen 

waar jij je aandacht op vestigt.”

Ralph Waldo Emerson
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Dit was het voor deze week.
Heb je alles in je notitieboekje genoteerd? 

Lees het dan nog eens terug.


