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Hoe kan je iets veranderen  
wat niet bestaat? 

Dat is een interessante vraag natuurlijk. Hoe 
kan je iets veranderen dat niet als ding 
bestaat... Daar gaat dit artikel over en ik 

hoop je te inspireren om eens anders te kijken naar jouw 
'dingen'. 
  
Laten we het eens over herinneringen hebben. Hoe 
onthoud je iets? Dat is een interessante vraag, zeker als je 
steeds weer op zoek moet gaan naar je autosleutels. Wel 
ken je dat stomme liedje van K3 of Kabouter Plop uit je 
hoofd (ja, ik beken), maar je autosleutels kun je opeens 
weer niet vinden. 
  
Hoe kan dat nou? 
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Ik bedoel, als je mag kiezen, dan kan er denk ik wel heel 
wat onzinnige informatie uit je hoofd en heel wat zinnige 
informatie erin. 
  
Waarom wel Kabouter Plop in je hoofd en niet dat 
interessante onderzoek waarover je hebt gelezen in dat 
ene boek? Dat komt door emotie. Liedjes hebben meer 
een plakfactor, omdat er emotie bij zit en omdat ze meteen 
invloed uitoefenen op andere gebieden in het brein. 
  
Erik Scherder, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, beschrijft in zijn boek Singing in the brainhoe 
muziek direct invloed uitoefent op de primitieve delen van 
het brein en zich nestelt in gebieden waar zelfs alzheimer 
geen vat op heeft. Die muziek van Plop weet je dus als je 
tachtig bent nog, als we Scherders onderzoek erbij 
pakken. Lekker dan. 
  
Je hebt vast weleens in de wachtkamer van de dokter 
gezeten. Dat wachten lijkt vaak uren te duren, maar als je 
een week later terugdenkt aan dat moment, is het opeens 
heel kort. Er zat weinig emotie bij, dus is het niet 
belangrijk om het te onthouden. Zit er wel emotie bij, dan 
onthoud je dat doktersbezoek maar al te goed. Misschien 
herken je dat helaas ook wel. 
  
Toen mijn vader op de intensive care lag, duurde het 
slechtnieuwsgesprek van de dokter maar een paar 
minuten. De herinnering in mijn hoofd is echter veel 
langer. Het maakte een enorme indruk en dat moment 
weet ik nog als de dag van gisteren. 
  
Emoties zijn dus belangrijk om iets te onthouden. Hoe 
sterker de emotie, hoe beter we iets onthouden. Vandaar 
ook dat een fobie in een moment geïnstalleerd kan 
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worden. Een fobie is een heftige angstreactie op iets of 
iemand. 
  
Er zijn mensen die fobisch reageren op spinnen, hoogtes, 
kleine ruimtes, autorijden, de supermarkt, noem maar op. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn mensen fobisch 
voor. Voor een buitenstaander is dat heel vreemd, maar 
nu je weet dat ze dit ooit hebben onthouden vanwege een 
heftige emotie, is het misschien al wat duidelijker. 
  
 

Hoe sterker de emotie, hoe beter we iets onthouden... 
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Je hebt een geniale  
biocomputer in je hoofd! 

 
Wanneer je iets leert, hoef je het in een bepaalde tijd vaak 
maar een paar keer te doen en dan kun je het. Denk aan 
fietsen: na een paar keer oefenen, met vallen en opstaan, 
kun je het en heb je het geleerd. 
  
Kun je het dan alleen op de fiets waarop je het geleerd 
hebt? Nee, je kunt het op praktisch alle fietsen die bij je 
lengte passen. Als je groeit, kun je het op een gegeven 
moment zelfs op grotere etsen en dat is zeer interessant. 
Dat komt doordat je kunt generaliseren. Dat is een manier 
om snel te leren. Je hoeft het niet steeds opnieuw op een 
andere fiets te leren. Dat is iets wat die geniale 
biocomputer in ons hoofd kan en dat is fantastisch, want 
het scheelt enorm veel tijd. 
  
Het nadeel is echter dat die computer dat ook doet met 
angsten, zoals in het geval van een cliënt die ik jaren 
geleden zag en een fobie had voor knopen. Ze had 
geleerd om bang te zijn voor de knoopogen van haar pop 
van vroeger en haar biocomputer dacht toen: ‘Prima, dan 
plakken we die angst op alle knopen. Weer wat geleerd!’ 
  
En opeens zit je dan met een fobie voor knopen. Zij had 
het in één nacht geleerd omdat de emotie zo intens was, 
maar het kan nog veel sneller. 
  
Mensen die een paniekaanval hebben in een supermarkt, 
leren direct dat supermarkten blijkbaar onveilig en eng 
zijn. Ze vermijden daarna de supermarkt. Ze leren dus in 
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een paar minuten iets aan waarvoor ze daarna soms jaren 
in therapie gaan. 
  
Een paniekaanval bewijst dat je iets heel snel aan kunt 
leren en heel snel kunt veranderen, mits de emotie heel 
sterk is. 
  
Je ziet dat ook bij drugsgebruikers. Iemand die voor de 
eerste keer gebruikt en een fantastische trip krijgt, leert 
dat drugs te gek zijn en wil dat weer ervaren. De 
dopamine en serotonine die vrijkomen, zijn zo lekker dat 
hij dat weer wil hebben. 
  
Bij sommige gebruikers zie je dat ze dan in één keer aan 
die drugs verslaafd kunnen raken. Nu weet je hoe dat 
komt, namelijk door de emotie. 
  
 

Als de emotie intens genoeg is,  
kan alles in één keer veranderen... 
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En problemen, belemmeringen of 
blokkades dan? Hoe zit het 

daarmee? 
 

Een probleem kan van alles zijn. Mensen hebben 
problemen met les, met het weer, met geld, met relaties, 
met zichzelf, met anderen, noem maar op. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of iemand heeft daar wel een probleem 
mee. 
  
Op internet vind je een angstlijst met vijfhonderd 
verschillende fobieën, variërend van vliegangst tot angst 
voor stormen of de kerk. Je kunt overal wel een probleem 
van maken. Je kunt een probleem ook een uitdaging of 
een belemmering noemen en al is dat gevoelsmatig 
wel wat beter, het is en blijft een denkfout. 
  
De denkfout werd ontdekt in de jaren 70. Richard Bandler 
en John Grinder, de bedenkers van Neuro Linguïstisch 
Programmeren (NLP), experimenteerden in die tijd met 
taal en onderzochten allerlei uitspraken die mensen 
deden. 
  
Uitspraken als: ‘Ik voel mij vastzitten in deze 
relatie’ gingen zij letterlijk uitvoeren. 
  
Ze bonden die persoon dan letterlijk vast aan de ander. 
Interessant hieraan was dat als de persoon zich dan 
uiteindelijk bevrijdde, zijn idee van vastzitten ook was 
veranderd. Hij voelde zich letterlijk vrijer. 
  
Ze kwamen er ook achter dat mensen veel praten in 
‘dingen’, oftewel zelfstandige naamwoorden. 
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Deze woorden komen grofweg in twee soorten 
voor: zelfstandige naamwoorden die je kunt vastpakken en 
zelfstandige naamwoorden die je niet kunt vastpakken. 
  
Een huis zou je kunnen vastpakken, een stift ook, een bal 
ook en een stoel ook. Maar de motivatie, de inspiratie of 
het geluk weer niet. Je kunt niet ergens inspiratie kopen, 
of zoals Frans Bauer zingt: ‘Geef mij maar een ons geluk, 
dat is meer dan een pond goud’. Dat pond goud kun je 
vastpakken, maar dat onsje geluk gaat niet lukken. 
  
En hier zit meteen de denkfout. Grinder en Bandler 
ontdekten dat mensen zichzelf vastzetten in hun hoofd 
door werkwoorden tot dingen te vervormen. Dus in plaats 
van dat mensen zichzelf motiveerden, gingen ze op zoek 
naar motivatie. Je ziet misschien ook meteen een ander 
belangrijk punt. 
  
Als je jezelf motiveert, doe je dat zelf en heb je zelf de 
verantwoordelijkheid of dat lukt of niet. Ga je op zoek naar 
motivatie, dan lijkt het net alsof dat ergens buiten jezelf ligt 
en je het dus niet hebt. Je bent dus niet helemaal 
verantwoordelijk voor het feit dat je het gaat vinden of niet. 
  
Want waar is de motivatie? 
  
En als je het nu niet vindt, kun je er ook niet veel aan 
doen, toch? Dit doe je niet bewust, maar heel subtiel denk 
je hiermee je verantwoordelijkheid weg. Dit is een heel 
subtiele denkfout, die veel mensen maken. 
  
In mijn praktijk komen mensen met een depressie, tegen 
wie ik zeg dat een depressie niet bestaat, maar dat ze het 
allemaal zelf doen. Je kunt je voorstellen dat veel mensen 
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dan direct de hakken in het zand zetten. ‘Hoe kom je erbij 
dat ik dit zelf doe? Ik heb echt een depressie en ik heb 
hier ook bewijs voor...’ 
  
En dan komt de bewijsvoering erbij, zoals: 
  
.   ‘Het zit in de familie, het is erfelijk.’   
.   ‘Ik mis een stofje in mijn hoofd.’   
  
Even los van de vraag of dit waar zou kunnen zijn of niet, 
als je dit hierboven leest, neemt iemand dan honderd 
procent verantwoordelijkheid voor zijn probleem of niet? 
Als je het bovenstaande gaat geloven, wordt het lastig. 
Sommige mensen geloven dat ze het stofje dat ze missen, 
zelf terug kunnen krijgen en die nemen die 
verantwoordelijkheid wel. Maar de meesten die ik heb 
gesproken, doen dat niet. Dan wordt veranderen heel 
lastig. 
  
Die depressie, kun je die trouwens vastpakken? Nee, hij 
bestaat niet als ding, dus hoe kun je er dan ooit vanaf 
komen? Hoe kun je van iets af komen wat niet echt als 
ding bestaat? 
  
Dus in je hoofd creëer je een ding en dat noem je 
depressie en als die eenmaal voor je idee echt bestaat, ga 
je hem bestrijden. Als dat ding dat we depressie noemen 
nooit was gecreëerd, had je het ook niet hoeven te 
bestrijden. Begrijp je dit principe? Begrijp je ook dat dit 
een heel vervelende denkfout is? 
  
Dus stel je voor dat je je niet lekker voelt en naar de 
dokter gaat. Deze zegt: ‘U heeft een depressie en ik schrijf 
u medicijnen voor.’ 
‘Waar zit die depressie dokter?’ vraag je. 
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‘In uw hoofd,’ zegt de dokter. 
‘Waar precies dokter? Kunnen we hem er dan niet gewoon 
uithalen?’ 
‘Nee zo werkt dat niet, met medicijnen vullen we het tekort 
in uw hoofd aan, want u mist een stofje.’ 
  
Opeens mis je blijkbaar ook nog een stofje en kun je er 
dus niks aan doen. Met al zijn goede bedoelingen heeft de 
dokter ervoor gezorgd dat jouw probleem iets is waaraan 
je zelf helemaal niks meer kunt doen. 
 
  

Al je verantwoordelijkheid die je zou kunnen nemen om 
het te veranderen, is in dit korte gesprekje tot  

een minimum teruggebracht en  
dat is best een gevaarlijk gegeven... 
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JE DOET JE PROBLEEM... 
 

Waarschijnlijk klinkt dit best wel intens. Natuurlijk heb je in 
het verleden allerlei dingen geleerd en misschien ook best 
heftige dingen meegemaakt, dat begrijp ik en daar kom ik 
in een volgende blog uitgebreid op terug. 
  
Aan dat verleden kun je niks meer veranderen, vandaar 
dat het belangrijk is om te beseffen dat je het nu op dit 
moment zelf doet. Je hebt het niet, je doet het. Ja, je hebt 
dat ergens geleerd, maar nu doe jij het. Dit is de lastigste 
denkfout die er is; in het driedaagse Breek je vrij-seminar 
besteden we hier bijna een dag aan. 
  
Zeg het maar eens tegen jezelf en voel het verschil: 
  
.   ‘Ik heb een probleem (invullen wat voor jou van 
toepassing is).’   
.   ‘Ik doe mijn probleem (invullen wat voor jou van 
toepassing is).’   
  
Dus in plaats van ‘Ik heb een depressie’ zeg je dan: ‘Ik 
doe depressief’. 
  
Bij de laatste uitspraak vallen alle excuses weg en dat kan 
heel heftig voelen. Er is dan ook veel moed voor nodig om 
deze stap, die verre van makkelijk is, te zetten. Dat begrijp 
ik maar al te goed. Ik had ook een depressie, ik had ook 
paniek en ik had ook allerlei verslavingen. Ik had zelfs 
suïcidale gedachten, maar door dat tegen mezelf te 
zeggen, ontnam ik mij de kracht om het zelf te veranderen. 
Je kunt er toch niks aan doen als je dat hebt? Dat klopt. 
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Hoe kun je iets veranderen wat niet als ding bestaat? 
De gedachte, de verslaving, de paniek, dat zijn allemaal 
geen echte dingen. Je kunt ze niet vastpakken en 
weggooien. Was het maar zo makkelijk, dan had je dat 
natuurlijk meteen gedaan. Dat maakt het meteen ook zo 
gevaarlijk om het als ding te bestempelen, want dan kom 
je er ook niet meer vanaf, snap je? 
  
Nu denk je misschien dat het puur een taaldingetje is en 
dat het allemaal niet zo veel uitmaakt, maar denk dan 
eens even mee. Heb je ooit weleens een antilope met een 
depressie gezien? Dat het dier na een heftige aanval van 
een jachtluipaard op de savanne een paniekstoornis heeft 
gekregen en nu in therapie moet? Nee, terwijl dat ook een 
zoogdier is. 
  
Wat is dan het verschil? 
  
Taal is het verschil. De antilope heeft geen taal zoals wij 
die kennen. Wij kunnen met taal alles labelen. Zonder taal 
had je ook geen probleem gehad. Het woord had je 
namelijk niet kunnen gebruiken. 
  
Er zijn culturen waar geen depressies zijn, omdat ze dat 
woord er niet voor hebben. Snap je nu dat die labels niet 
zo handig zijn? Misschien wel voor de dokter om jou te 
diagnosticeren, maar ervan af komen gaat dan niet meer 
lukken. 
  
Want nogmaals: hoe kom je van iets af wat niet als ding 
bestaat? Dat gaat niet. Dat is een gevaarlijke hypnose, 
als je het mij vraagt. Om uit die hypnose te komen, zeg je 
de magische zin tegen jezelf: ‘Ik heb geen probleem, ik 
doe het.’ 
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Dus ik zei tegen mezelf: ‘Ik heb geen suïcidale gedachten, 
ik doe die gedachten zelf. Ik denk ze.’ Ik zei ook: ‘Ik heb 
geen verslaving en ik ben niet verslaafd, ik doe verslaafd. 
Ik doe paniekerig, ik doe bang.’ En hoe vaker ik dat deed, 
hoe meer kracht ik voelde in mijn lichaam. Al mijn kracht 
kwam letterlijk terug en ik kon het omdraaien. Jij kunt dat 
ook. 
  
Ik weet dat dit echt heel lastig is, omdat je niet langer 
iemand de schuld kunt geven – zelfs jezelf niet. Nogmaals, 
het is zoals het is, nu. Jij doet het zelf, niemand anders 
doet dit wat jij doet. Dat is aan de ene kant heel eng en 
spannend, maar aan de andere kant voelt het ook 
opwindend en krachtig. Het betekent namelijk dat jij het 
zelf kunt oplossen. Al weet je nog niet precies hoe, de 
eerste stap is gezet – als je dat durft, tenminste. 
  
Durf je te zeggen dat je het allemaal zelf doet? Zonder dat 
je je daarvoor voor je kop gaat slaan? Gewoon als feit 
zeggen dat je dit doet? Als je dat kunt, ben je echt een 
baas. Wanneer je dat nu doet, moet je jezelf zeker 
feliciteren met deze enorme stap. Dit is een van de 
lastigste stappen om te zetten, maar als je die hebt gezet, 
zul je ook voelen hoeveel kracht er vrijkomt. 
  

Maar ja, als je het zelf doet,  
hoe kan je het dan anders gaan doen? 
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r Edwin Selij 

 

Vergeet passie en omarm je 
verlangen... 

 
'What do you desire? What makes you itch?  

What sort of a situation would you like?' 

Let’s suppose, I do this often in vocational guidance of 
students, they come to me and say, well, "we’re getting out of 

college and we have the faintest idea what we want to do".  
So I always ask the question, "what would you like to do if 

money were no object?  
How would you really enjoy spending your life?" 

And so, therefore, it’s so important to consider this question: 
'What do I desire?' 

Zo begint en eindigt de beroemde speech van filosoof Alan 
Watts (1915 - 1973) en de man heeft een punt. Het gaat om 
het verlangen en weinig mensen nemen die richting aan.  
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Ze doen meestal twee dingen: 

• Ze zoeken hun passie  
• Ze richten zich op wat ze niet willen  

Beide is niet handig.  

Als Steve Jobs zijn passie had gevolgd was hij kunstenaar 
geworden en niet de baas van Apple. Onderzoek wijst uit dat 
maar 4% van de mensen van hun passie hun werk maken. 
4%! 

De rest doet dat niet en wat doen de meeste mensen? 
Zoeken naar een manier om van hun passie hun werk te 
maken. Dat is dus niet de meest handige strategie, aldus 
onderzoek.  

Wat is jouw passie? Misschien wel gitaarspelen of zoals ik 
aikido beoefenen. Of misschien borduur jij wel graag, maar 
om daar nu je geld mee te verdienen? Het kan, maar is wel 
een uitdaging.  

De reden dat bijvoorbeeld Jobs succesvol is geworden met 
computers en toffe ideeën zoals de iPhone kreeg, is niet door 
een aangeboren passie, maar door hard werken. Dat klinkt 
niet sexy, maar hoe meer je iets doet hoe beter je erin wordt. 
En dat maakt dat je het ook steeds leuker gaat vinden en het 
meer gaat doen. Snap je de vicieuze cirkel?  

De tweede variant is dat mensen zich gaan richten op wat 
ze niet willen en ook dat is niet handig. Denk eens niet aan 
een roze olifant...  

Precies, je denkt aan een roze olifant. Die ken je 
waarschijnlijk wel. Om die zin te begrijpen, moet je wel aan 
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een roze olifant denken. Deze denkfout er ook eentje die we 
denkgoed moeten zien te maken.  

Waarom? Hier begint het vaak mee, want als ik iemand 
vraag: ‘Wat zou je willen?’, dan krijg ik vaak als antwoord: ‘Ik 
wil geen pijn’, of: ‘Ik wil geen angst’, of: ‘Ik wil mijn probleem 
niet meer’. Snap je wat ik bedoel? Op die manier gaat dat niet 
werken. Om die zinnetjes te begrijpen, ga je denken aan pijn, 
angst en problemen.  

 
Je brein heeft een doel nodig! 

 
Het klinkt allemaal heel logisch, maar toch trappen heel veel 
mensen nog in de ‘niet-valkuil’, zoals op 5 februari 2014. 
Toen stond er te lezen in de kranten: ‘Belgische koning Filip is 
geen dictator’.  

In een tijdschrift was een interview met een anoniem 
personeelslid van het Belgische koningshuis opgenomen en 
dat personeelslid deed een boekje open over de koning en al 
zijn regeltjes. De reactie van het koningshuis op het tijdschrift 



@2018	Breek	Je	Vrij	https://vrijbreker.nl		 16	

was niet zo handig, want in een persbericht zeiden ze dat 
koning Filip helemaal geen dictator was en dat nam de pers 
zo over.  

Want waar denk jij nu meteen aan als je aan koning Filip 
denkt?  

Het koningshuis van België trapte in de ‘niet-valkuil’ – en 
niet als enige...   

In 1972 won de Amerikaanse president Nixon de 
verkiezingen, terwijl een jaar eerder de Republikeinen nog 
een voorsprong hadden. Maar er gebeurden in die campagne 
allerlei gekke dingen. Zo wisten de Democraten steeds wat 
de strategie van de Republikeinen zou zijn en dat dreef de 
Republikeinen niet alleen tot wanhoop, ze verloren ook de 
verkiezingen.  

Op 17 juni 1972 werden in het Watergate Complex, het 
hoofdkantoor van de Democratische Partij, vijf mannen 
gearresteerd die afluisterapparatuur wilden plaatsen. Door 
verder onderzoek werd steeds duidelijker dat president Nixon 
dit had opgezet en in 1974 werd hij dan ook afgezet als 
president. Een bekende uitspraak van Richard Nixon was 
toen: I’m not a crook.’  

Om die zin te begrijpen moet je weten wat crook 
betekent, namelijk oplichter. ‘Ik ben geen oplichter’ zei 
Nixon en wat denk jij dan als je dat leest?  

Precies...  

Het Roze Olifant Principe is alom bekend. Jij kent vast ook de 
zin: ‘Denk niet aan een roze olifant.’ En toch trapt iedereen 
erin.  



@2018	Breek	Je	Vrij	https://vrijbreker.nl		 17	

Sterker nog, ook onze overheid doet er vrolijk aan mee. 
Een campagne ‘tegen bumperkleven’ is niet zo handig 
natuurlijk, want waar ga je meteen aan denken? Precies, 
bumperkleven.  

Gelukkig heeft de overheid hier gekozen voor de slogan 
‘Houd 2 seconden afstand’. Maar het gaat nog lang niet altijd 
goed. Veel campagnemakers bij de overheid of bij Sire 
trappen in de ‘niet-valkuil’, meent sociaal psycholoog Reint 
Jan Renes, lector aan de Hogeschool breek je vrij Utrecht. 
Wie het negatieve gedrag afkeurt, krijgt met verschillende 
psychologische processen te maken.  

Ten eerste gebeurt dat al door priming, zegt Renes. Bij een 
slogan als ‘Word geen slaaprijder’ activeer je het 
slaapregister. Onder aan de desbetreffende poster stond ook 
nog ‘Zzzzzz’, waardoor mensen onwillekeurig gaan gapen.  

Dat is – zacht uitgedrukt – uiteraard niet zo handig. Nu nog 
steeds zie je de borden langs de weg met ‘Geen Facebook, 
Whatsapp of email in het verkeer’. Tja, dan krijg je 
onbewust vanzelf de neiging om te gaan appen. Beter is het 
om alles positief te formuleren.  

Dus in plaats van ‘geen whatsapp’ in het verkeer kun je beter 
zeggen ‘zet je telefoon uit’ of ‘ga of ine in het verkeer’. 
Interpolis deed het heel anders: dit bedrijf maakte een 
filmpje over de consequenties van het gebruik van de 
smartphone in het verkeer. Het is de moeite waard om dat 
filmpje te bekijken.  

Toen ik het onderstaande filmpje zag, stopte ik met het 
gebruik van mijn mobiel in de auto.  

Dus wat ga je doen?  
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Nogmaals, je brein heeft een doel nodig en waar wil jij je op 
focussen?  

Mijn advies zou zijn: vermijd de kelder.  

De kelder?  

Ja, het kelderdenken, oftewel: ‘Ik ga van het ergste uit, dan 
valt het altijd wel mee.’ Dat klopt dan vaak ook, maar als je dit 
structureel doorvoert, wordt het vaak ook niet veel beter.  

Het is dan toch alsof je langzaam het trapje afdaalt, de 
donkere, met spinnenwebben gevulde kelder in. En die 
richting is meestal niet zo heel inspirerend.   

Je kunt beter sterrendenken, oftewel: ‘Ik ga van het allerbeste 
uit.’ Dit houdt wel in dat je dat waarschijnlijk niet redt, maar je 
gaat wel in een stijgende lijn omhoog.  

Een mooie quote hierbij is: ‘Als je reikt naar de sterren, 
kom je in ieder geval op de maan terecht.’  

Denken doe je toch, focussen doe je toch, dus als je dat dan 
toch doet, daag jezelf dan uit. Denk eens wat groter. Het hoeft 
natuurlijk niet, het is een uitnodiging. De wereld heeft er niets 
aan dat jij je klein houdt en je kunst niet laat zien aan de 
wereld. Falen is leuk!   

Nu hoor ik je denken: ‘Nou Edwin, als ik ga sterrendenken, 
zoals jij zegt, kan het natuurlijk mislukken en dan faal ik en 
dat voelt zwaar k*t.’ Dat is een interessante gedachte en ik wil 
je dan even meenemen naar een baby die leert lopen.  

Die is maanden bezig om te leren lopen, de ene baby gaat 
wat sneller, de andere wat langzamer. Denkt die als hij weer 
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eens valt: ‘Ik geef het op, ik blijf de rest van mijn leven 
liggen?’  

Nee, die denkt niet, die leert. Hij is aan het leren en jij ook. 
Ergens ben je dat misschien vergeten, maar je deed 
vroeger niet anders. Je wilde lopen (sterrendenken!), je 
wilde praten (sterrendenken) en het is allemaal gelukt (neem 
ik even aan).   

En als je niet kon lopen of niet kon praten, leerde je wat 
anders. Je blijft leren, continu. Vroeger bestond dat idee 
helemaal niet – het idee van falen. Dat is echt iets 
onzinnigs, snap je? Hoe kun je nou falen, je kunt toch alleen 
maar iets leren?  

En hoort niet bij leren dat het vaak niet lukt wat je wilt? 
Natuurlijk.   

Als je zoon zijn eerste woordje uitspreekt en ‘dada’ zegt in 
plaats van ‘papa’, geef je hem dan een klap? Natuurlijk niet. 
Als je daarover nadenkt, is dat toch vreemd? Houd dat 
alsjeblieft in je achterhoofd als je jezelf weer eens op je kop 
wilt geven omdat iets niet lukt.  

Wees zacht voor jezelf, er is maar eentje van... 
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Je gaat andere vragen stellen! 
 

De kwaliteit van de vragen in je hoofd zorgt voor de kwaliteit 
van de antwoorden. Een vraag stellen focust je op het 
antwoord. Een vraag als: ‘Waarom ben ik nou zo dik?’ lokt 
heel andere antwoorden uit dan een vraag als: ‘Hoe kan ik 
makkelijk vijf kilo afvallen?’.  

Begrijp je dat? En antwoord ga je zeker krijgen. In de bijbel 
staat het al: ‘Vraag en je krijgt antwoord’, maar stel jezelf dan 
alsjeblieft wel de juiste vragen.  

De ‘waarom-vraag’ werkt meestal minder goed dan de ‘hoe-
vraag’. Maar hoe kan dat dan, vraag je je misschien af?   

Een onderzoek dat in 2010 werd gepubliceerd door de 
wetenschappers Phil Dixon, David Rock en Keven Oschner 
liet zien dat bijvoorbeeld traditionele feedbackinterventies 
onder meer het gevoel geven van bedreiging.  
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De ‘waarom-vraag’ is als een soort feedback geven. Je 
wordt op bepaald gedrag aangesproken, maar je weet niet 
precies waarom je dat gedrag vertoont. Daardoor kom je 
onder druk te staan en worden zelfs je relaties bedreigd.  

Relaties bedreigd? Ja, je vrienden die je die vraag stellen, 
kunnen in vijanden veranderen doordat ze een soort van 
commentaar geven, aldus de onderzoekers.   

Vijanden? Hoe kan dat nou? ‘Dat heeft te maken met ons 
limbische systeem, het meest primitieve deel van ons brein. 
Dit deel van de hersenen wil zo min mogelijk angst en zo veel 
mogelijk genot ervaren.  

Bij gevaar of bedreiging reageert je brein direct door 
stresshormonen te produceren die je minder alert en actief 
maken,’ aldus Muriel Schrikkema in het tijdschrift Positieve 
Psychologie. ‘Dat kan dus ook zo zijn als je negatieve 
feedback krijgt. Die hormonen hebben invloed op je gedrag: 
ze maken je minder efficiënt, waardoor je je minder goed kunt 
concentreren en slecht(er) nieuwe informatie tot je kunt 
nemen.’   

Is dat niet interessant?  

Ander onderzoek, van Naomi Eisenberger aan UCLA, laat 
zien dat negatieve feedback hetzelfde met de hersenen 
doet als fysieke pijn: het levert stress op. De waarom-vraag 
heeft ook snel de klank van negatieve feedback, vandaar dat 
het voor jezelf beter is om de hoe-vraag te stellen.   

Dus in plaats van:  

• ‘Waarom overkomt mij dit nou?’ 
• ‘Waarom ben ik zo dik?’ 
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• ‘Waarom ben ik zo lelijk?’   
• ‘Waarom doe ik nou zo achterlijk?’   
• ‘Waarom ben ik zo stom?’   

Of andere inspirerende vragen die je misschien jezelf 
weleens stelt, kies je eens de volgende manier:   

• ‘Hoe kan ik dit gebruiken om verder te komen?’   
• ‘Hoe kan ik moeiteloos vijf kilo afvallen?’   
• ‘Hoe kan ik mezelf gaan zien als een fantastisch mooi 

mens?’   
• ‘Hoe kan ik wat zachter worden voor mezelf?’   
• ‘Hoe kan ik de volgende keer slim overkomen?’   

Snap je het principe? Merk je het verschil in focus als je 
jezelf deze vragen stelt? De Amerikaanse succestrainer Tony 
Robbins zegt hierover: ‘De kwaliteit van je leven hangt af van 
de kwaliteit van de vragen die je aan jezelf stelt.’  

En die vragen stellen daar heb je zelf de hand in. Iedere 
vraag focust je op een antwoord, en weet je wat het mooie is 
van die biocomputer in ons hoofd? Die geeft gewoon 
antwoord en als hij geen antwoord heeft en je blijft het maar 
vragen, dan krijg je antwoord.  

Dit is heel krachtig. Dus schrijf voor jezelf eens wat vragen 
op die je positief laten focussen. Gebruik hoe-vragen en 
uiteraard formuleer je die zo dat je focust op wat je wel wilt. 
Maar dat wist je natuurlijk wel. Dus neem nu even de tijd om 
wat goede vragen op te schrijven. En stel die dan ook zo vaak 
mogelijk aan jezelf. Zo gebruik je je focus op een manier die 
je zal ondersteunen. 
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n..win Selij 
 

Een leven lang leren 
 

‘Een probleem is alleen maar een probleem 
omdat er een oplossing voor is, anders had 
het wel een feit geheten.’  

Dit zeg ik vaak in mijn trainingen en mensen moeten dit dan 
even verwerken. Misschien jij ook wel. Laten we even een 
hond als voorbeeld nemen. Als je een hond ziet, dan is dat 
een hond, niets meer en niets minder. Dat is een feit.  

Maar als jij bang bent voor honden, dan is het niet alleen 
maar een hond. Dan kan het een monster zijn of iets vies, iets 
engs, iets gevaarlijks. Dat zijn geen feiten, dat is wat jij zelf 
van die hond maakt op dat moment.  
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Zou je die hond ook lief kunnen vinden? Ja dat kan ook, er 
zijn genoeg mensen die van honden houden, dus je kunt het 
ook anders zien.  

Een hond lief vinden is ook geen feit, al lijkt dat wel zo. Het 
voelt als een waarheid, maar een feit is iets pas als iedereen 
dat zo ziet en dat is hier niet het geval. Het feit is dat de hond 
een hond is. Jouw idee over die hond kan verschillen van dat 
van anderen.  

De een vindt de hond het meest betrouwbare en lieve dier dat 
er bestaat en de ander vindt het een lopende, gevaarlijke 
schijtmachine. Twee heel verschillende meningen over 
dezelfde hond.  

De een heeft er een probleem mee en de ander niet. Die 
hond kan er niks aan doen dat jij er problemen mee hebt, 
want jij maakt er zelf een probleem van. Dit is meteen ook de 
derde denkfout die je denkgoed kunt maken. Het gaat dus 
niet om de inhoud (zoals de hond), het gaat erom hoe je 
ermee omgaat.   

Maar goed, hoe doe je dat dan, dat omgaan met de 
inhoud?  

En waar komen die ideeën over ‘die inhoud’ dan vandaan? 
Onderzoek van Renée Otte van Tilburg University wijst uit dat 
wanneer een zwangere vrouw bang is, de baby in de buik dit 
oppikt en meeneemt, al is het niet zeker dat hij ook angsten 
gaat ontwikkelen.  

In ieder geval is het niet zo dat de baby in de buik de angst 
zelf al had. Nee, hij leert het aan in een heel vroeg stadium – 
met alle gevolgen van dien. De baby doet dat dus zelf en 
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heeft het niet, zoals we in het vorige blog al bespraken, en dat 
biedt mogelijkheden.   

Je ziet dat je dus in de buik van je moeder al begint met 
leren. Gelukkig gaat dat vaak goed en is de geboorte een 
blijde gebeurtenis. Zelf herinner ik me nog heel goed dat mijn 
eerste zoon werd geboren. Wat een wonder, en ook 
wonderlijk was wat hij van mijn vrouw en mij al heel vroeg 
oppikte.  

Zo had ik vroeger last van woedeaanvallen. Ik wilde niet dat 
mijn zoontje, die toen een jaar oud was, dat zou merken. Dus 
dat mijn grote vriend de muur alle klappen opving, bleef altijd 
buiten het zicht van mijn zoontje. Op een dag liep ik de trap 
op en zag ik dat hij in zijn kamertje tegen zijn bedje stond te 
schoppen. Dat zag er vreemd uit, want zijn gezichtje stond 
neutraal.  

Meteen had ik door dat hij dat op de een of andere manier 
van mij had geleerd, dus ik ging met mijn woede aan de slag. 
Ik wilde die woede niet meer en op het moment dat ik het had 
opgelost, heeft hij ook nooit meer staan schoppen tegen zijn 
ledikantje. Toeval? Niet echt.   

De Amerikaanse psycholoog dr. Tony Madrid heeft een 
protocol ontwikkeld waarin hij kinderen helpt om te 
genezen van astma. Dat doet hij met hypnose in drie 
sessies. Het gaat om kinderen tussen de twee en acht jaar 
oud, van wie tachtig procent geneest van die astma. En wat 
maakt het nu zo bijzonder? Die kinderen gaan nooit onder 
hypnose. Hij doet de sessies met de moeder...  

Hij laat de moeder in drie sessies de perfecte zwangerschap, 
de perfecte bevalling en de perfecte hechting beleven. Het 
resultaat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.  
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De hechting tussen de moeder en het kind is zeer sterk, 
zelfs zo sterk dat als de moeder iets verandert, dit bij het 

kind ook verandert...   
 

 
 

Je neemt alles aan… 
 

De eerste jaren van je leven zijn dus zeer bepalend. Daar 
worden de zaadjes geplant van wat je nu misschien wel je 
probleem noemt. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, 
begint dat al in de buik en na de geboorte gaat dat natuurlijk 
vrolijk verder.   
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De baby wordt groter en leert van alles. Hij leert lopen, 
praten, netjes eten en nog veel meer dingen. Ook leert hij wat 
gevaarlijk is en wat niet. En wat al die vreemde dingen zijn die 
in de kamer staan.   

Is het niet wonderlijk dat een baby zich vaak helemaal op 
zijn gemak voelt, ook al is alles onzeker voor hem? Ik 
bedoel, hij weet niet precies waar hij is, wat al die spullen zijn 
die in de kamer staan, wie al die mensen precies zijn die op 
bezoek komen en toch voelt hij zich prima.   

Waarschijnlijk begrijp je dat dit komt doordat hij zich 
veilig voelt, hoewel er zeker uitzonderingen op de regel zijn. 
Als hij zich niet veilig zou voelen, zou hij anders reageren, 
maar laten we even aannemen dat hij zich veilig voelt. In 
plaats van dat hij onzeker wordt omdat hij niet precies weet 
wat die spullen precies zijn en wie die mensen zijn, is hij in 
een staat van nieuwsgierigheid.   

‘Wie zijn dat allemaal? Wat zijn die dingen om mij heen? 
Even in mijn mond stoppen om te proeven of ik het kan 
eten...’ aldus mijn interpretatie van wat die baby dan denkt.   

Hij groeit op en ontdekt wat die spullen betekenen. Je legt 
hem uit dat een pen een pen is, een bank een bank, een stoel 
een stoel, maar wat nou als je had gezegd dat een stoel een 
roepa is? Dan had je zoon of dochter dat gewoon 
aangenomen.   

Je kind neemt alles aan op die leeftijd, omdat het wil 
leren. Het is in een continue staat van verwondering en 
nieuwsgierigheid. Daardoor leert een kind supersnel allerlei 
dingen, waaronder dingen die niet handig zijn. Hij leert 
namelijk niet alleen alle spullen en de mensen om hem heen 
kennen, maar ook andere dingen.   
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Zo leert hij ook welke dingen gevaarlijk zijn en hoe je je moet 
gedragen wil je aandacht en liefde krijgen. Hij leert 
bovendien hoe je met emoties om moet gaan en kijkt 
daarbij naar mama en papa. Hoe doen die dat? Als mama 
boos is terwijl ze zegt dat ze niet boos is, leert het kind dat als 
je boos bent, je moet zeggen dat je dat niet bent.  

Als mama dan ook nog tegen het kind zegt dat het oké is om 
je gevoelens te uiten, weet het kind wat het later ook moet 
zeggen tegen zijn kinderen.   

Als we nog even het onderzoek van dr. Madrid erbij pakken, 
waar hij de moeder behandelt en daarmee het kind van astma 
afhelpt, zien we dat er blijkbaar een heel sterke 
gevoelsmatige band is.  

Als het kind klein is, voelt het feilloos aan wat mama en 
papa voelen en dat is ook logisch. Het is aan het leren en 
het wil ook zo veel mogelijk leren, want dat maakt de kans op 
overleven groter.   

Dat zit ‘hardwired’ in ons brein. We willen allemaal overleven 
en hoe meer je leert over hoe je eten, drinken en liefde krijgt, 
hoe groter de kans op overleven is.  
 

Je hebt dus al je zintuigen nodig om dit voor elkaar te 
krijgen.   
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Dus wat ga je doen?  
 

Bijna mijn hele leven heb ik rondgelopen met het idee dat ik 
niet kan tekenen, tot een paar jaar geleden. We waren in de 
bibliotheek en ik nam een boek mee van Sponge Bob, die ken 
je misschien wel. Sponge Bob is een tekenfilmfiguurtje dat in 
een ananas diep in de zee woont.  

Het boek ging erover hoe je Sponge Bob kon tekenen en ik 
volgde heel simpel de aanwijzingen van het boek, buiten met 
stoepkrijt. Toen de tekening af was, zag je heel duidelijk dat 
het Sponge Bob was. Mijn idee dat ik niet kan tekenen, was 
meteen verdwenen. Ik had het simpelweg nooit goed 
geleerd.   

Nu is tekenen misschien niet direct iets wat je hele leven zou 
veranderen, maar welke dingen geloof je nog meer? Dingen 
die je nooit meer doet omdat je gelooft dat je ze niet kunt, er 
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niet geschikt voor bent of er niet het talent voor hebt? Op 
school zeiden ze dat ik een wiskundeknobbel had, maar geen 
gevoel voor taal. En dat terwijl je als kind meerdere talen 
tegelijk kunt leren en vloeiend kunt spreken.  

Sterker nog, de Libanees Zihad Faza kon 58 talen spreken. 
Nu hoef jij niet per se 58 talen te leren, denk ik (ik in ieder 
geval niet), maar een paar erbij is voor iedereen mogelijk als 
je dat wilt.  

Het is interessant dat een enkele suggestie van een leraar 
je doet besluiten om het dan gewoon niet te doen en niet 
te leren. Hoe kan dat?   

Zoals ik eerder al zei, die kritische stem is in wezen 
gedurende je hele basisschooltijd in ontwikkeling. Omdat je 
de hele tijd nieuwe dingen aan het leren bent en die 
informatie moet verwerken, heb je niet veel aan een 
stemmetje dat er steeds tussendoor tettert: ‘Klopt dat wel? 
Weet je dat zeker? Waarom noemen ze dat breuken en geen 
delen?’  

Als je dat zou doen, zou je veel minder leren en dus doen de 
meesten dat niet. Daardoor sluipen er ook ideeën naar binnen 
die helemaal niet handig zijn, zoals: ‘Jij kunt niet tekenen’, 
‘Rekenen is niet jouw sterkste kant’, of: ‘Je bent niet 
taalgevoelig’. 

Misschien klopt het op dat moment wel enigszins, maar als je 
dit gelooft, ga je het dan ooit oppakken om het te leren? De 
kans wordt kleiner, terwijl je het allemaal prima zou kunnen 
leren.  

Ergens ben je allerlei dingen over jezelf gaan geloven die 
waarschijnlijk al lang niet meer relevant zijn...   
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Je gaat andere vragen stellen! 
 

Goed, je focust je dus vanaf nu op wat je wel wilt en niet op 
wat je niet wilt. Je hebt het niet, want je doet het en je weet 
dat het niet gaat om de inhoud (wat je meemaakt), maar om 
het proces (hoe je ermee omgaat).  

Maar is het niet fascinerend om te merken dat er mensen zijn 
die soortgelijke problemen hebben en zich prima voelen? Die 
zijn er. Er zijn ook mensen die de meest verschrikkelijke 
dingen meemaken en zich prima voelen. En er zijn mensen 
die van een mug een olifant kunnen maken, die heb je ook 
nog.   

Hoe kan dat nou? 
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Je weet al dat het niet met de inhoud te maken heeft 
(denkfoutje 3), maar ja waarmee dan?  

Het heeft allemaal te maken met strategie: hoe jij de 
dingen doet die je doet. Richard Bandler, een van de 
bedenkers van het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), 
ontdekte dat mensen op verschillende manieren plaatjes 
maken in hun hoofd. Sommigen maken grote, levendige 
plaatjes en voelen daar van alles bij, terwijl anderen kleine 
plaatjes maken, die ze als het ware verder weg zetten.  

Hij onderzocht dat en kwam erachter dat het vaak de 
gevoelens versterkte als je de plaatjes dichtbij zette. Bij 
plaatjes die verder weg werden gezet, verzwakten vaak de 
gevoelens.   

Laten we dat eens testen.  

Haal je eens een leuk moment voor de geest. Dat kan 
natuurlijk van alles zijn; kies gewoon een leuk moment uit je 
leven. Wanneer je daaraan denkt, stel je dan eens voor dat 
het dichterbij komt, dat het groter wordt. Voel je het verschil?  

Haal het helemaal dichtbij. Wanneer je dat hebt gedaan, zet 
je het nu eens wat verder weg. Zet het steeds verder weg en 
maak het ook kleiner. Merk je dat het anders is?  

De meeste mensen voelen een verschil, omdat het ook een 
andere manier van herbeleven is.   

Je kunt ook jezelf zien in het plaatje, alsof je naar een foto 
kijkt. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je door je eigen 
ogen kijkt.  
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Vergelijk het volgende eens: 

• Je zit in de achtbaan. Je karretje gaat omhoog en je hoort het 
ratelende geluid van de achtbaan. Achter je hoor je wat 
mensen schreeuwen. Je bent boven en raast nu naar bene- 
den. Je voelt de wind door je haar, je voelt de snelheid en 
schreeuwt het uit. 

• Je kijkt naar jezelf die daar in de achtbaan zit. Je ziet jezelf 
omhooggaan en weer naar beneden gaan. Je ziet je 
schreeuwen en je kijkt hoe je haren wapperen in de wind.   

Merk je het verschil tussen de ene ervaring en de andere? De 
eerste bekijk je door je eigen ogen en in de tweede zie je 
jezelf in het plaatje. Dat zijn allemaal verschillende 
eigenschappen.  

En zo zijn er uiteraard ook nog eigenschappen van geluiden 
en gevoelens. Ik zal er nog een paar opnoemen: 

• Je kunt jezelf zien of door je eigen ogen kijken.  
• Je kunt kleuren zien of grijstinten.   
• Het is een foto of een film.   
• Het is 3D of 2D.   
• Het is licht of donker.   
• Het is scherp of onscherp.   
• Er kunnen geluiden bij zitten of niet.   
• Die geluiden kunnen hard of zacht zijn.  
• De toon kan hoog of laag zijn.   
• Het geluid kan naar je toe komen of van je af gaan.   
• Je voelt er iets bij en dat is op of in je lichaam (of allebei).   
• Je voelt temperatuurverschil.   
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• Je voelt verschil in ademhaling.   
• Je merkt verschil in waar het gevoel zit (in je buik of borst 

bijvoorbeeld).   

Dit is een kort lijstje, want je kunt je voorstellen dat er nog 
veel meer eigenschappen zijn. Deze zijn allemaal belangrijk 
om te onderzoeken, al is er nog iets heel belangrijks. 

De Ingrediënten en hoeveelheden!   

Stel je voor dat je les krijgt van een van de beste 
banketbakkers ter wereld en hij laat je zijn chocoladetaart 
zien. Zou je die taart dan precies na kunnen maken? 
Waarschijnlijk niet.  

Nu vertelt hij je welke ingrediënten hij heeft gebruikt. Zou je 
de taart dan na kunnen maken? Waarschijnlijk nog niet, want 
je mist de juiste hoeveelheden. Dat niet alleen, je mist ook 
nog de volgorde die je moet aanhouden (even aannemend 
dat je wel alle apparatuur hebt).   

Dus wat is er belangrijk:   

• De ingrediënten: eigenschappen van het probleem. Is het een 
beeld, is er geluid?, enzovoort.   

• De hoeveelheden: hoe groot is het beeld, is het in kleur, zijn 
het harde geluiden?, enzovoort.   

• De volgorde: wat komt er eerst, een beeld of geluid?  

Dit zorgt ervoor dat de ene persoon totaal geen problemen 
heeft met honden, ook al heeft hij vroeger een traumatische 
ervaring met een hond gehad, terwijl de ander wel problemen 
ondervindt.  
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Ook al zouden ze allebei dezelfde ingrediënten gebruiken, 
iets in de volgorde of de hoeveelheden is anders, waardoor er 
direct een verschil in ervaring ontstaat. Begrijp je nu waarom 
het proces belangrijker is dan de inhoud?   

Schrijf jouw strategie op, want dan kun je hem bijna gaan 
gebruiken om hem te veranderen...  

In het volgende deel gaan we het hebben over een van de 
belangrijkste ingrediënten. Wanneer je die mist kan je er 

jaren over doen om een verandering te maken... 
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...	
Door Edwin Selij 

 

Alles is liefde... 
 
Problemen die je nu ervaart, doe je 
allemaal zelf en je doet ze omdat ze 
energiezuinig zijn...  

‘Nu ben je mij helemaal kwijt. Tot hier 
ging het nog wel, maar energiezuinig? 

Het kost alleen maar energie! En of ik ze allemaal zelf doe, 
daar ben ik ook nog niet helemaal uit!’ hoor ik je denken.   

Dat begrijp ik helemaal en ik leg het je uit. Als je eenmaal 
hebt geleerd om bijvoorbeeld bang te zijn voor een hond, is 
het makkelijker om dat te blijven doen dan steeds weer bij 
iedere hond te gaan nadenken: ‘Moet ik bang zijn of niet...?’  

Stel je voor dat je bij iedere hond die je tegenkomt een som 
moet gaan maken in de categorie 465x387. Dat wil je niet, 
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maar dat is wel wat er zou gebeuren als je alles bewust zou 
doen en als je bewust over alles zou moeten nadenken.   

Vroeger heb je misschien een traumatische ervaring gehad 
met een hond. En net als de hete kachel je heeft geleerd dat 
je je hand er niet op moet leggen, heeft de hond-ervaring je 
geleerd dat je die beesten moet mijden.  

Die angst helpt je daarbij want als je die angst niet zou 
hebben, zou je gewoon op dat monster af lopen – met alle 
gevolgen van dien. Nu weet je zelf ook wel dat je helemaal 
niet bang hoeft te zijn voor honden, dat bespraken we al in 
het vorige blog, maar dat weet je onbewuste niet. Dat neemt 
het zekere voor het onzekere, dat gaat voor het groene 
denken! Oftewel het meest energiezuinig. 

Om jou te beschermen creëert het een gevoel van angst en 
projecteert dat op de hond. Dat heeft je onbewuste nu 
eenmaal geleerd tijdens die traumatische ervaring. Die angst 
is er dus om jou te beschermen.  

Die wil dat jij veilig bent. Het lijkt iets verschrikkelijks en zo 
voelt het ook, maar het is ontstaan vanuit iets positiefs. Vaak 
is de oplossing van vroeger het probleem van nu. Vroeger 
was het goed dat je die honden meed, want ze hadden je pijn 
gedaan. Nu ben je groot en hoeft dat helemaal niet meer, 
maar vanwege het groene denken doe je nog steeds 
hetzelfde.   

Als ik het heb over de positieve intentie, bedoel ik niet 
positief denken. Het gaat er niet om dat je ‘tsjakka’ roept bij 
iedere hond die je ziet, of dat je je denken moet gaan 
veranderen. Dat is namelijk heel lastig, zoals je zelf 
waarschijnlijk wel weet.  
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Wanneer we dit behandelen tijdens het Breek je vrij-seminar, 
is dit het lastigste stuk om te ontdekken, dus ik geef een paar 
voorbeelden. Belangrijk is dat je snel doorvraagt bij jezelf, 
zodat je er niet te veel over nadenkt. Ik geef hieronder een 
voorbeeld uit het seminar.   

Mevrouw: ‘Ik heb angst voor van alles, maar ik kan hier echt 
geen positieve intentie van inzien hoor!' Ik: 'Wat levert die 
angst je op?' M: 'Dat ik de hele dag binnen blijf!' Ik: 'Wat 
levert het op als je de hele dag binnenblijft?' M: ‘Dan kan er 
niks gebeuren.’ Ik: ‘Wat is daar belangrijk aan?’ M: ‘Dan ben 
ik beschermd.’ Ik: ‘Dus de positieve intentie is bescherming’  

In dit voorbeeld lees je dat ik meteen doorga op het antwoord 
en niet meer op ‘het probleem’ zelf. Dus als iemand zegt: 
‘Dan blijf ik binnen’, vraag ik wat dat oplevert. Wanneer je zelf 
een antwoord geeft, ga je meteen door met een vraag. Blijf 
dan ook doorvragen, dus als de positieve reden bescherming 
is, wat levert bescherming jou dan op, wat is het doel ervan?  

Blijf net zo lang doorvragen tot je in een cirkelredenering 
terechtkomt.   

Je kunt kiezen uit de volgende vragen:   

• Wat levert deze pijn/belemmering mij op? 
• Wat is het doel van die pijn? 
• Wat is hier goed aan?   
• Wat is daar belangrijk aan?   

Dit is het lastigste onderdeel van alle denkfouten.  

Belangrijk om te weten is dat het positief is voor jou. 
Natuurlijk hoeft het niet positief te zijn voor anderen!  
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Je neemt alles aan... 
 

Hitler had ook een positieve intentie om te doen wat hij deed, 
maar dat maakt hem geen positieve man. Het was positief 
voor hem, niet voor de rest van de wereld. Dat het gedrag 
een positieve intentie heeft wil ook niet zeggen dat we dan 
alles maar moeten goedkeuren.   

In het geval van Hitler is dat logisch, maar het geldt ook voor 
ouders die hun kinderen mishandelen. De ouders hebben 
daar een positieve intentie bij, maar voor de rest van de 
wereld is er niks positiefs aan. ‘Positieve intentie?’ hoor ik je 
denken. ‘Aan mishandeling is toch niks positiefs?’ Dat klopt, 
aan het gedrag niet, maar laten we het even onderzoeken.   

Wat zou het doel van die mishandeling kunnen zijn, denk je? 
Mogelijk het straffen van die kinderen, zodat ze niet meer 
doen wat ze deden. Wat levert dat de ouders op? Dat de 
kinderen dat niet meer doen. Wat levert dat op? 
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Gehoorzaamheid. Wat levert gehoorzaamheid op? Nette, 
gehoorzame kinderen.  

Wat is daar belangrijk aan? Dan hebben we het goed 
gedaan als ouder. Wat levert dat op? Respect. Wat levert 
respect op? Waardering. Je ziet dat de positieve intentie in dit 
voorbeeld waardering is.  

Dus vanuit waardering mishandelen de ouders hun kinderen. 
Dat is bijna niet voor te stellen, natuurlijk, maar denk even 
mee. Voor de ouders is dat positief, maar voor die kinderen is 
het dat absoluut niet. 

Maar wat nou als die ouders alleen maar waardering kunnen 
krijgen door hun kinderen te mishandelen? Dat dat de enige 
manier is die zij hebben geleerd? Als ze dat dus niet doen, 
voelen zij zich waardeloos. 

Iedereen wil zich gewaardeerd voelen. Jij ook. Jij hebt daar 
andere manieren voor aangeleerd gekregen, hoop ik, dan in 
bovenstaand voorbeeld. Hoe meer manieren je hebt om je 
gewaardeerd te voelen, hoe beter je je zult voelen.  

Degene die de meeste manieren heeft om zich gewaardeerd 
te voelen, is het gelukkigst. Als je maar één manier hebt om 
je gewaardeerd te voelen, en dat is door je kinderen te 
mishandelen, dan heb je een probleem. Je kunt dan wel 
ander gedrag gaan aanleren, maar als dat geen waardering 
oplevert, zal er niks veranderen.   

Je moet ander gedrag aanleren dat ook waardering zal 
opleveren. Dan gaat het pas werken. Hoe meer manieren je 
hebt, hoe makkelijker je voor goed gedrag zult kiezen.   
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Iemand die maar één manier heeft, heeft geen keus. Die 
moet dat gedrag wel uitvoeren. Bij twee manieren heb je een 
dilemma en vanaf drie manieren krijg je keuzemogelijkheden. 
Vanaf dat moment kies je de beste manier voor dat moment.  

Maar het moet dus wel gaan om gedragingen die voortkomen 
uit waardering, tenminste in het voorbeeld van die ouders. Jij 
doet je probleem waarschijnlijk vanuit een andere 
positieve intentie.   

Dus als je even terugdenkt aan je probleem: dit doe je omdat 
je tot op heden geen betere manier hebt gevonden, of je hebt 
simpelweg nog niet de connectie gemaakt naar de andere 
manieren die er al zijn. Laat mij dat uitleggen.   

Wanneer je klein bent en je leert dat je bang moet zijn voor 
confrontaties, leer je misschien maar één manier om te 
reageren; bijvoorbeeld met angst. Zou je ook anders kunnen 
reageren op confrontaties? Ja, want – zoals je al weet – het 
ligt niet aan de confrontatie, het ligt eraan hoe je ermee 
omgaat.  

Je zou boos kunnen worden, verdrietig of wat dan ook. Je 
doet wat je geleerd hebt, maar wat zou de positieve intentie 
kunnen zijn? Dat zou bijvoorbeeld veiligheid kunnen zijn, of 
bescherming. Dat is het meestal bij angst, dus laten we voor 
dit voorbeeld bescherming nemen.   

De vraag is of je iets anders nog moet leren, of dat je dat in 
de tussentijd al hebt geleerd. De vraag is dan of je weleens 
een confrontatie hebt gehad in je leven waarbij je je wel 
beschermd voelde. Als dat zo is dan kan je het in wezen nu al 
loslaten door tegen je 'jongere ik' te laten zien dat je het al 
geleerd hebt. 
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De problemen van nu kan je meestal simpel loslaten door 
de positieve intenties te verbinden… 

 

 

 
Aikido Manier 

 
Virginia Satir, een Amerikaanse psychologe en een van de 
bekendste gezinstherapeuten, was de eerste die dit 
fenomeen ontdekte en ermee werkte. En met succes.  

Ze was in 1958 de eerste die therapeuten ging opleiden om 
met gezinnen te werken. In gezinnen bestaat er altijd een 
soort systeem dat de gezinsleden onderling beïnvloedt en dat 
niet alleen, iedereen beïnvloedt elkaar vanuit een positieve 
intentie. 

Dat was haar uitgangspunt en zij was daar zeer succesvol 
mee in haar benadering en behandeling. Het voelt ook veel 
beter, vind je niet? Als je alles wat je nu doet vanuit een 
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positieve intentie doet? Ook al is het nog zo stom wat je doet? 
Niet dat het een vrijbrief is om allemaal stomme dingen te 
gaan doen, maar het kan je wel wellicht wat zachter maken 
naar jezelf toe.  

Je wil jezelf alleen maar helpen, ook met die stomme 
dingen.   

Dus in plaats van tegen de angst te vechten, die te 
confronteren en te bestrijden, probeer eens de aikido-manier. 
Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst en betekent zo 
veel als de weg van energie en harmonie.  

In aikido schakel je de tegenstander uit door hem in feite weer 
in harmonie te brengen met de natuur. Volgens Morihei 
Ueshiba, de bedenker van aikido, is harmonie de staat van de 
natuur.  

Als iemand aanvalt, is hij op dat moment niet meer in 
harmonie en heeft hij al direct verloren. De aikidoka helpt hem 
dan weer om in harmonie te komen.  

Deze interessante filosofie is lastig te implementeren als 
er een tegenstander op je afkomt die je wil slaan, maar 
het is te doen. Ertegen vechten kan ook, maar kost heel veel 
energie en als je minder sterk bent, verlies je. In aikido gaat 
het niet om kracht, maar het gaat erom dat je de kracht van 
de tegenstander gebruikt.  

En als je dat nou eens gaat toepassen op je probleem? Het is 
alleen maar uit harmonie, omdat je nog niet weet dat het een 
positieve intentie heeft. Als je weet dat jouw probleem er is 
voor aandacht of veiligheid of bescherming of waardering, 
wordt het al een ander verhaal.  
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Op dat moment kun je zacht worden naar jezelf toe en 
iets nieuws gaan leren. Je kunt dan leren om iets anders 

te gaan doen, maar wel diezelfde positieve intentie te 
blijven vervullen... 

 

 

 
Dus... 

Als ik angst doe omdat ik mij veilig wil voelen, moet ik meer 
manieren aanleren die mij me veilig zullen laten voelen. Ik 
kan wel heel wat anders gaan leren, bijvoorbeeld door anders 
te gaan denken, maar als dat geen veiligheid oplevert, blijf ik 
bang. Snap je dat? 

Ik zal nog een voorbeeld geven. Stel, je drinkt veel te veel. 
Wat levert dat op? Voldoening. Blijf dan doorvragen. Dus als 
de positieve reden voldoening is, wat levert voldoening jou 
op, wat is het doel daarvan? Blijf net zo lang doorvragen tot je 
in een cirkelredenering terechtkomt.  

Laten we voor nu even aannemen dat hier de positieve 
intentie voldoening is en dat je daar steeds op uit bent 
gekomen. Stel je dan eens voor dat alcohol drinken de enige 



@2018	Breek	Je	Vrij	https://vrijbreker.nl		 45	

manier is om echt voldoening te krijgen in je leven. Zou je dan 
makkelijk kunnen stoppen, denk je? Natuurlijk niet, want dan 
heb je nooit meer voldoening en als dat heel belangrijk voor je 
is, voel je je letterlijk waardeloos. Dus ga je drinken.   

Om te stoppen met drinken, moet je dus eerst manieren leren 
om je voldaan te voelen. Misschien heb je die al geleerd, dan 
is het makkelijk. Dan hoef je je alleen maar de momenten 
voor de geest te halen dat je zonder drank voldaan was en 
die even laten zien aan je jongere zelf. Maar als je ze nog niet 
hebt geleerd, wordt het wel tijd.  

Het interessante is echter dat bijna iedereen die manieren 
vaak al wel geleerd heeft. Je kunt al lang ‘de positieve 
intentie’ voelen zonder je probleem. Vroeger misschien niet, 
maar je bent een stuk ouder geworden en hebt al meer 
geleerd. Het enige wat je even moet doen, is de punten 
verbinden en dan is het vaak meteen al klaar.   

Begrijp je de vierde denkfout?  

• Je doet het dus niet om iets slechts, maar juist om een 
positieve intentie.  

• Begrijp je ook dat de positieve intentie alleen voor jou goed is 
en niet per se voor een ander?  

• Begrijp je ook dat iemands gedrag nog steeds af te keuren is, 
maar dat we de positieve intentie wel kunnen begrijpen?   

 

Als je bovenstaande vragen allemaal met ‘ja’ hebt 
beantwoord, dan ben je klaar om naar het volgende blog 

te gaan... 
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Door Edwin Selij 
 

Wat is nu echt belangrijk? 
 
In dit laatste artikel in de serie van vijf, wil ik 
je meenemen naar een model dat ik heb 
ontwikkeld en die je kan toepassen om te 
kijken waar je jezelf kan verbeteren. Dat kan 

op zeven verschillende gebieden die allemaal belangrijk zijn, 
maar wel in een volgorde van belangrijkheid.  

Ik noem het dan ook ‘The Circle Of Life’  

Zoals je hieronder zal zien is het een cirkel met zeven bollen. 
Die bollen kunnen elkaar versterken of juist verzwakken. Het 
is maar net waar jij je focus op richt en wat je dus een beetje 
laat liggen.  
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Je kan namelijk maar focussen op een paar bollen. Op zeven 
tegelijk focussen is heel lastig, al is het zeker te doen. Niet 
tegelijk, maar je kan het wel inpassen in je leven.  

De eerste bol die je ziet, is meteen ook de belangrijkste. 
Het is de bol van liefde. Is er geen liefde, dan heeft dat effect 
op alle andere bollen. Natuurlijk geldt dat voor alle bollen, 
maar dit is de meest krachtige bol. Zoals je in het vorige 
artikel al hebt kunnen lezen, is alles een expressie van liefde. 
Vaak een onhandige expressie, maar desalniettemin een 
expressie.   

Bij een tekort aan liefde of zelfs een gebrek aan liefde, dan 
heb je echt een probleem. Waarom? Je gaat je focus 
verschuiven naar een andere bol en als je hem verschuift 
naar de tweede bol is dat nog tot daaraantoe, maar de 
meeste verschuiven hun aandacht dan naar bol zes of zeven 
en dan heb je wel een uitdaging.  

Wat die uitdaging is, daar kom ik zo op…  

Wanneer je liefde voelt, en kan geven, dan gaat alles beter. 
Voor sommigen klinkt dit misschien wat soft, zweverig en klef, 
maar niets is minder waar. Er is niks soft aan liefde en ook 
niks klefs. Misschien wel aan verliefdheid (al is dat ook lekker) 
maar niet aan liefde.  

Liefde heelt en maakt zacht wat hard is. Het vergt moed om 
lief te hebben en is vaak het moeilijkste wat er is. Zeker als je 
veel pijn hebt (ervaren).  

Als ik naar mezelf kijk dan zat ik jaren geleden nog aan de 
kant van het idee dat liefde echt BS (bullshit) was. Voor 
softies, zwevers en huggers was het en ik kreeg er bijna 
braakneigingen van.  



@2018	Breek	Je	Vrij	https://vrijbreker.nl		 48	

Nu weet ik dat ik er bang voor was. Bang om te voelen, bang 
om mezelf helemaal kwetsbaar op te stellen en nog steeds 
vind ik dat eng. Maar ik doe het wel. Zeker naar de mensen 
toe die van mij houden en waar ik van hou.  

Nu ik dat gevoel kan omarmen, is mijn leven op alle vlakken 
verbeterd en dat gun ik jou ook. Misschien voel jij allang al de 
liefde stromen, dan is dat fantastisch. Zo niet, dan is dit 
misschien de bol waar jij je op wilt focussen.  

Bol 2 is de bol van zingeving. De meeste problemen 
ontstaan, of uit een gebrek aan liefde. of uit een gebrek aan 
zingeving. Als de eerste twee bollen dus een dikke voldoende 
scoren of zelfs een acht of hoger dan gaat het al heel goed in 
je leven. Want die twee bollen hebben dan zoveel effect dat 
het de rest in positieve zin vaak meeneemt.   

Alleen ja, wat doe je hier eigenlijk? Voor wie leef je 
eigenlijk of voor wat?  

Veel mensen vinden die vraag lastig en zoals je in artikel 2 al 
kort hebt kunnen lezen: ‘Wat is je verlangen? Waar verlang je 
naar?’ Dat is een goed startpunt, maar dan heb je nog niet 
echt je droom te pakken.  

Waarom je hier bent, is vaak net even anders dan waar je 
naar verlangt. Het verlangen is de richting waar je heen mag 
reizen richting je ultieme droom. Die droom zit in je, alleen die 
is voor de meeste onbewust.  

Bij tientallen mensen heb ik die droom er nu uitgehaald en 
allemaal kregen ze het gevoel dat als ze de droom hadden 
gehaald, dat ze daarna konden sterven. 
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Klinkt heftig misschien, maar is juist heel mooi. Mijn droom is 
dat honderd miljoen kinderen de lessen uit mijn boek en deze 
artikelen al op jonge leeftijd leren. Dat ze al heel snel uit de 
hypnose kunnen komen die ze is aangepraat. Als dat lukt, 
dan kan ik gaan.  

Daarom doe ik dit en daarom typ ik dit nu. Dat is mijn droom 
en die weet ik pas sinds vorig jaar. Alles viel op zijn plek dat ik 
daarachter kwam. Opeens wist ik waarom ik dit aan het doen 
ben, waarom ik in theaters sta en op radio en tv wil komen.  

Ja, er zit een ego dingetje bij, daar ben ik heel eerlijk in, maar 
hoe kan je honderd miljoen kinderen bereiken als je 
onbekend bent? Opeens klikte het in mijn hoofd. Mijn ego 
dreef mij ook de richting op van mijn droom… Is dat niet 
fascinerend? 

Iedereen heeft een droom en dat is bol 2. Dat is de zingeving. 
Als je je droom hebt, voelt en leeft dan zit je op een 10. Dan 
wil je letterlijk je leven ervoor geven, maar even onder ons... 

 

 Een zeven op alle bollen, die je op de volgende pagina 
ziet, is prima hoor.   
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Eigenaar of een leugenaar... 

 
Bol 3 is de bol van eigenaarschap. Wetend dat je het doet 
en niet dat je het hebt is een belangrijke stap bij deze bol. Dat 
heb je ook kunnen lezen in het eerste artikel in deze serie.  
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Het gaat om volle verantwoordelijkheid nemen en dus 
eigenaar worden van wat je aan het doen bent. Heel lastig 
voor veel mensen. 

Vaak is afschuiven wat makkelijker. Het ligt aan de economie, 
aan de regering, aan de gemeente, aan mijn partner, aan de 
kinderen, aan de school, aan de instanties. Al is dat 
misschien waar, helpt het je? In wezen is het vaak een 
leugen. Meestal ligt het antwoord in jezelf in plaats van buiten 
je, toch? 

Waarschijnlijk niet. Stel je nu voor dat er niets verandert? 
Wat ga je dan zelf doen? Dat is dan de vraag. Er zijn mensen 
die ondanks de economie, de regering, hun kinderen, hun 
partner of hun omstandigheden, zich prima voelen en redden. 
 

Sterker nog er zijn er die echt gelukkig zijn en het leven vol 
aan het leven zijn ondanks alles. Dat is ‘real power’ oftewel 
‘echte kracht’. Dat is eigenaar zijn in plaats van een 
leugenaar zijn. Is dat lastig? Ik vind van wel en iedere dag 
moet je weer kiezen. Schuif ik af of haak ik aan.  

Kies ik voor eigenaarschap of ga ik liegen tegen mezelf...  

Is het erg als je liegt en afschuift? Dat je weigert om een 
eigenaar te zijn? Nee natuurlijk niet. Als ik naar mezelf kijk 
ben ik echt niet altijd ‘de eigenaar’.  

Iedereen moet het zelf weten en ik begrijp echt wel dat 
mensen het kunnen opgeven. Dat het allemaal te zwaar 
wordt. We kennen allemaal wel verhalen waarbij we kunnen 
denken: ‘Logisch’. En misschien heb jij ook wel zo een 
verhaal. Maar dan nog kan je kiezen.  
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Heb je inderdaad een verschrikkelijk verhaal?  
Of DOE jij een verschrikkelijk verhaal. 

Die twee zijn echt wel verschillend. Voel je dat? Zo pak je je 
kracht terug.  

Bol 4 is de bol van gezondheid. Voor veel mensen het 
allerbelangrijkste, maar niet in dit model. Natuurlijk is het 
belangrijk. Als je ziek bent, wil je alleen maar gezond worden 
en dan wordt het opeens het belangrijkste. Tenminste zo lijkt 
het.   

Denk eens mee. Stel je voor je wordt ziek en je leven heeft 
zin, je bent eigenaar van je ziekte en je voelt je geliefd.  

Of je wordt ziek, je leven heeft geen zin, je bent slachtoffer en 
niemand houdt van je. Die laatste is bijna een doodvonnis. 
Want wat heeft het allemaal nog voor zin.  

Er zijn mensen die nog steeds supergelukkig zijn ondanks 
een terminale ziekte. Er zijn ook mensen die doodongelukkig 
en gezond zijn. Begrijp je wat ik bedoel? En wie weet is een 
gebrek aan liefde en zingeving wel een belangrijke oorzaak 
voor veel ziektes. Wie zal het zeggen.  

In ieder geval is gezondheid bol 4. Je ziet ook dat die mooi in 
het midden staan van het model.  

Gezondheid is heel belangrijk, maar niet het 
allerbelangrijkste en ook zeker niet onbelangrijk. 
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De andere bollen... 

 
Bol 5 is emoties. Een aparte bol, omdat mensen echt heel 
emotioneel kunnen zijn over bepaalde dingen. Denk aan 
woede, verdriet, angst of zelfs haat. Als deze bol een 
onvoldoende scoort heeft hij effect op de bol ernaast, 
gezondheid en uiteraard op de rest.  

Deze bol kan je helemaal verteren als het een dikke 
onvoldoende is. Heel veel mensen die op het breek je vrij 
seminar komen of in onze vrijbrekers community zitten, zitten 
er omdat ze deze bol naar een voldoende willen krijgen.   

Bol 6 is de omgeving. Heel belangrijk en als je een 
omgeving hebt die niet begrijpt wat je doet, dan heb je echt 
een uitdaging. Dat kan alle andere bollen naar beneden halen 
en vooral bol 1 en 2 kunnen daaronder gaan leiden. Niet 
meteen, maar op de lange termijn heeft een destructieve 
omgeving nare effecten.   
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Andersom natuurlijk ook. Als je een omgeving hebt die je 
ondersteunt dan kan je echt veel aan. Toch staat hij bijna op 
de laatste plek omdat jij met jouw gemoedstoestand 
omgevingen kan afstoten en aantrekken. Als jij je echt goed 
voelt over jezelf en je weet wat je wilt, dan kan het bijna niet 
anders dat mensen aanhaken die je ondersteunen. Vandaar 
dat het altijd begint bij jezelf.  

Maar goed, soms is het een goed idee om met je omgeving te 
breken. Ik zat vroeger in een omgeving met alleen maar 
drugsgebruikers. Als ik daar niet mee had gebroken, dan had 
ik wel een uitdaging. De vijf mensen die namelijk het dichtst 
bij je staan, hebben de meeste invloed op je.  

Vaak ben je zelfs het gemiddelde van die vijf mensen. Als dat 
alleen maar gebruikers zijn, dan weet je wel wat je 
gemiddelde gaat zijn. Dat wilde ik dus niet en brak ik met die 
omgeving.   

Bol 7 is geld. Niet het belangrijkste, maar ook niet 
onbelangrijk. We leven in een wereld waarin geld een middel 
is om dingen mee te kopen en mee te betalen. Als deze bol 
een voldoende scoort, dan voel je je meestal prima, maar als 
het echt een dikke 1 of 2 scoort, dan heb je echt een 
uitdaging.   

Deze bol heeft ook de kracht om alle andere bollen te 
besmetten en dat wil je niet. Een zeven of een lekkere acht 
voor deze bol is gewoon prettig. Dat geeft rust en ook dat 
heeft weer effect op de andere bollen.   

Waarom dan op de laatste plaats?  

Als je hier alleen maar je focus op hebt, dan word je niet 
gelukkiger. Dan ga je echt voorbij aan de mooiste dingen in je 
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leven zoals liefde, zingeving en je relaties. Dat is echt niet 
handig.  

Je tijd is op een gegeven moment echt op en geld drukken ze 
zo bij. Tijd helaas niet. Op is op. Een kort leven in liefde is 
beter dan een lang heel rijk leven zonder liefde.  

Maar goed waarom of-of. We gaan voor en-en natuurlijk.  

Een lang rijk leven vol liefde.  

Dus even een oefening voor je: 

Geef iedere bol nu een cijfer en neem hier echt even de tijd 
voor. Benoem het ook eerlijk. Een tien in liefde is bijvoorbeeld 
Jezus die dan nog liefde kan voelen voor de persoon die 
spijkers in zijn handen aan het rammen is. Ik ben persoonlijk 
nog niet zover, ik had hem een hengst gegeven, maar goed ik 
ben ook aan het leren.   

Een tien in gezondheid is bijvoorbeeld: Alle bloedwaarden 
goed, superfit, krachtig, gezonde huid, volle energie, gezond 
eten, goed slapen, enzovoort. Je kent het wel. Ook ik scoor 
hier geen tien om eerlijk te zijn en dat is ok. Dan is er nog wat 
te verbeteren toch?  

Ik geloof niet per se in perfectie. Je kan er wel naar streven, 
maar ik vind dat je ook niet hoeft door te slaan. Voor mij zou 
een acht op alle bollen perfect zijn. Dan kan ik nog groeien 
naar beter en heb ik echt een rijk leven vol liefde. Ben ik daar 
al? Eerlijk? Nee, maar we zijn er bijna!  

Dus schrijf de cijfers eens op en neem daar even de tijd voor. 
Pak dan eens je laagste cijfer en stel jezelf dan eens de 
vraag: 
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'Wat kost het mij als ik dit nog tien jaar zo blijf doen?' 

En beantwoord die eerlijk. Wat kost het je? Hoe voelt het? 
Voel echt dat gevoel, want dit kan je motiveren om er echt 
wat aan te gaan doen. De pijn is niet prettig maar als het 
ervoor zorgt dat je nu meteen iets gaat doen dan is het wel 
functioneel toch?  

Dan de volgende vraag:  

Wat zou het je opleveren als dat cijfer een tien zou zijn? Hoe 
zou dat zijn?’  

En ook die weer echt voelen.  

Voel maar hoe het zou zijn als dat cijfer een tien zou zijn. Hoe 
is dat? Ook dat kan je weer motiveren om er echt wat aan te 
doen. En dat hoop ik echt! 
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Misschien wil je wat hulp? 
 

Maar goed, misschien heb je wat hulp nodig en heb je het 
idee dat je het lastig vindt om alleen te doen. Dan heb ik wat 
voor je want je kan nu voor een mooie introductieprijs 
meedoen met onze community van vrijbrekers.  

Een vrijbreker neemt verantwoordelijkheid, zoekt redenen in 
plaats van excuses, is zacht naar zichzelf, leeft zijn of haar 
droom en gunt zichzelf liefde en rijkdom.  

Voel jij dat je een vrijbreker bent of wilt zijn? Dan ben je van 
harte welkom bij onze community. Ga dan naar 
https://vrijbrekers.nl 

De introductieprijs kan zomaar opeens weg zijn dus pak nu 
nog je voordeel mee. 

Breek je vrij! 

Edwin 
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Over Edwin Selij 
 

Edwin is een no-nonsense entertrainer 
die breek je vrij seminars en breek je vrij 
shows geeft. Hij is eigenaar van drie 
bedrijven die er allemaal op gericht zijn 
mensen te helpen hun eigen pad te 
laten vinden. 

 

Edwin is auteur van de bestseller ‘Breek Je Vrij!’ en komt 
vaak op radio en tv, zoals laatst op radio 538 waar hij Loes 
binnen een uur bevrijdde van een 20 jaar durende angst.  

Hij had jarenlang last van angsten, depressies en 
verslavingen tot hij de knop kon omzetten meer dan 13 jaar 
geleden. De knop heb je in dit ebook kunnen lezen. Als je zijn 
hulp wilt kijk dan op https://vrijbreker.nl 

 

 

De principes uit Breek Je Vrij 
zouden ze op school moeten 
leren.  
 
Richard de Leth - OERsterk 

 

 


