
Beste dames, 

dit is een samenvatting van de coachende vragen die je jezelf kan 
stellen en twee oefeningen die we in het kort samen deden 
tijdens het startmoment.

Heb je nog vragen, mail mij gerust: info@karenkelchtermans.be

Als je de nieuwsbrief wil ontvangen, schrijf je in op mijn website: 
www.karenkelchtermans.be

Graag met mekaar linken als je wil via Instagram, Facebook en 
linked-in 

Mijn boek “liefde in balans” is te koop via bol.Com

Veel plezier ermee, en graag tot een volgende keer!

mailto:info@karenkelchtermans.be
http://www.karenkelchtermans.be/














Oefening congruentie “denken-voelen-doen” om meer flow te komen.  

Wanneer?  

 Om meer info te krijgen over een thema waar we in rondjes draaien. Waar we niet 

uit geraken. (Je formuleert het thema of het conflict hardop: bijv. “ik word telkens 

kwaad als mijn puber binnenkomt en ik begrijp niet waarom”)   

 Of als we onszelf voorbijlopen. Als we het gevoel hebben versnipperd te zijn. Als we 

het gevoel hebben “afgesneden” te zijn van ons gevoel of ons lichaam.  (“Wat heb ik 

nodig om terug balans of flow te voelen?” is dan de vraag).  

Tips   

 Kies een rustige plek waar je niet gestoord wordt 

 

 Adem enkele minuten in en uit zoals je voeling krijgt met de binnenkant van je 

lichaam.  

 Praat vriendelijk, met zachte toon en veel zelfliefde 

 Als je naar je hart gaat, dan kunnen er veel emoties vrijkomen. Laat ze de vrije loop. 

Zie huilen niet als een zwakte, maar als het loslaten van blokkades. Alles wat vrijkomt 

is goed. Het is wat het is. Geen oordeel formuleren. 

 

Hoe?   

We gaan onze drie intelligenties bevragen (ons hoofd, ons hart onze buik) bevragen 

1. Schrijf op of zeg hardop wat je hoofd denkt van deze situatie 

2. Ga naar je buik en breng je ademhaling naar je buik. Als je buik zou kunnen spreken 

wat zou je buik zeggen?  

3. Voel je hart. Adem naar je hart toe. Als je hart je een boodschap zou kunnen geven 

wat zou die zijn? Wat zou het zeggen? 

4. Als je hoofd dit allemaal hoort wat zou het meenemen? Wat heeft het hoofd 

gehoord dat het eerst niet wist?   

5. Als je buik dit hoort, wat is er te doen? Wat kan een volgende stap zijn? 

6. …Je herhaalt deze stappen naarmate het een complexer thema is of als je volledig 

afgesneden bent van wie je bent 





Energetische Grenzen: mentale training

Energetische grenzen zijn niet tastbaar, door deze oefening worden ze 

tastbaarder. Door visualisatie krijg je er meer contact mee. Hoe meer je ze traint, 

hoe meer je lichaam weet wat het te doen heeft op het juiste moment. We 

hebben meer nodig dan NEE zeggen. Onze ratio volstaat niet. Het concept van 

energetische grenzen heeft diverse aspecten:

 Metafoor van het zuurstofmasker (principe: geef jezelf eerst de nodige 

zuurstof, anders kan je niets betekenen voor je omgeving, bevraag je hart, je 

eigen behoeften, wat heb jij echt nodig nu vooraleer je er kan zijn, sta jezelf 

rust toe indien nodig).

 Iedereen heeft recht op een energetisch, gelijkwaardige plek, sommigen 

nemen meer/minder plek in dan anderen.

 We hebben de neiging om onze grenzen te hard (muren) te zetten. (Het kan 

me niet schelen! Ze doen maar wat ze willen!). We verstoppen ons, en duwen 

de ander weg.

 Of juist te zacht. Dan versmelten we met de ander, dan zijn we te 

empathisch, we nemen geen plek in. We zijn bang om gezien te worden in 

wie we echt zijn. Het is dan een verstopplek.

 We hebbend doorlaatbare grenzen nodig, waarbij we verbinding met onszelf 

en de ander willen bewaren. 

 Neem onderstaande oefening luidop op in  je dictafoon zodat je niet op je 

papier moet kijken. 



OEFENING:  Schoenen uit, ogen gesloten, jezelf strekken, op je 

tippen lopen en strekken, armen naar achter naar voor, 

schouders ronddraaien… langzaam in en uitademen. Voel met 

je vingertoppen, rondom jou, achter je, hoe zijn je grenzen 

eruit: heel kort op je lichaam, of strek je je armen en toppen 

uit. Tot waar gaat jouw persoonlijke ruimte? Tot waar kan de 

ander komen. Misschien is er een verschil tot waar de ander 

kan komen en tot waar je zou willen dat de ander komt. 

Zonder oordeel kijk je ernaar. Je gaat naar de situatie zoals ze 

nu is. Voelen met je vingertoppen, zie je kleuren, tot waar, 

dichtbij je lichaam, veraf.. Zie je beelden? …zand, water, 

kringen, kleuren, transparant…watervallen, weiden? De 

beelden zijn voor ieder anders. 

Kies een persoon in je leven, die eerder veel ruimte inneemt of 
iemand waarbij jij altijd de neiging hebt om uzelf op te 
kloppen.  Welk type ben jij? Hoe ga je daar mee om?
Probeer vanuit die ruimte, waar je nu staat, een beetje te 
experimenteren en te voelen met je vingertoppen hoe je 
grenzen eruitzien als die andere persoon de kamer 
binnenkomt.
Kijk met mildheid naar die andere persoon Die andere persoon 
heeft recht op evenveel ruimte, niet meer, niet minder.  
Probeer mekaar in de ogen te kijken en te zeggen: “We zijn 
gelijkwaardig, we hebben recht op evenveel ruimte” .
Je blijft je eigen grenzen voelen. De persoon die voor jou iets 
triggert blijft op de gewenste afstand, tot waar het goed voelt. 
Je neemt alles wat je ziet goed waar en je bewaart de 
informatie ergens in je lichaam (in je hart?) om later nog mee 
te oefenen. Wees mild voor jezelf als deze oefening niet direct 
lukt. Ze vraagt regelmatige herhaling.








