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Wonderen bestaan 
Je	  bent	  misschien	  al	  heel	  hard	  bezig	  om	  dat	  wat	  jij	  graag	  
wilt	  bereiken	  in	  gang	  te	  zetten.	  Of	  weet	  je	  het	  wel	  zo’n	  
beetje,	  maar	  is	  het	  nog	  niet	  concreet	  genoeg.	  Misschien	  
is	  het	  op	  dit	  moment	  voor	  je	  gevoel	  vooral	  heel	  hard	  
werken	  en	  voel	  je	  je	  wat	  onrustig.	  Op	  dergelijke	  
momenten	  helpt	  het	  om	  deze	  oefening	  te	  doen,	  doen	  
alsof	  wonderen	  bestaan	  en	  alles	  is	  zoals	  jij	  jezelf	  dat	  
toewenst.	  
	  
Ga	  op	  een	  rustige	  plek	  zitten.	  Een	  plek	  waar	  je	  niet	  gestoord	  kan	  worden.	  Leg	  alvast	  pen	  en	  
papier	  klaar.	  Vergeet	  ook	  niet	  het	  geluid	  van	  je	  telefoon	  uit	  te	  schakelen.	  Ik	  zet	  meestal	  een	  
heel	  ontspannend	  muziekje	  op,	  bijvoorbeeld	  Pure	  Relaxing	  Sounds	  (van	  Relaxing	  Music	  
Therapy)	  op	  Spotify.	  
	  
Je	  zit	  dus	  lekker,	  relaxed,	  niemand	  die	  je	  kan	  storen.	  
Sommigen	  vinden	  het	  prettig	  hun	  ogen	  te	  sluiten	  bij	  deze	  oefening,	  anderen	  richten	  hun	  blik	  
op	  een	  plek	  voor	  zich	  op	  de	  grond.	  
	  
Vervolgens	  ga	  je	  met	  je	  aandacht	  naar	  het	  volgende:	  

• Als	  ik	  in	  gedachten	  mijn	  ogen	  open	  doe	  dan	  is	  mijn	  doel	  bereikt….	  
• Als	  ik	  in	  gedachten	  mijn	  ogen	  open	  doe	  dan	  heb	  ik	  bereikt	  wat	  ik	  wilde	  bereiken….	  
• Ik	  voel	  me	  dan	  krachtig,	  ik	  voel	  me	  geliefd	  en	  sterk,	  ik	  ben	  voldaan	  en	  tevreden,	  ik	  

ben	  precies	  de	  persoon	  die	  hier	  nu	  moet	  zijn….	  
Blijf	  even	  bij	  dit	  gevoel	  en	  ga	  verder	  kijken	  aan	  de	  hand	  van	  de	  volgende	  vragen:	  

• Hoe	  voel	  jij	  je	  nu	  precies?	  	  
• Hoe	  ziet	  het	  er	  om	  jou	  heen	  uit?	  	  
• Wie	  zie	  jij?	  	  
• Hoe	  kijken,	  doen	  ze	  naar	  jou?	  	  
• Hoe	  doe	  jij?	  	  
• Hoe	  voel	  je	  je	  als	  je	  zo	  om	  je	  heen	  kijkt?	  

Blijf	  net	  zolang	  in	  je	  bereikte	  doelomgeving	  als	  je	  wilt.	  Geniet	  van	  je	  kracht,	  de	  plek	  waar	  je	  
bent.	  
Zodra	  je	  voldoende	  hebt	  gezien	  en	  ervaren,	  bedank	  je	  voor	  het	  mogen	  zien	  en	  voelen	  van	  je	  
doel	  en	  kom	  je	  weer	  rustig	  terug	  op	  de	  plek	  waar	  je	  nu	  bent,	  in	  het	  hier	  en	  nu.	  
	  
Pak	  je	  pen	  en	  het	  papier	  en	  schrijf	  voor	  jezelf	  eens	  in	  een	  aantal	  woorden	  of	  beelden	  op	  hoe	  
jij	  je	  voelde.	  Heb	  je	  meer	  informatie	  gekregen	  over	  je	  queeste,	  het	  doel	  wat	  je	  nastreeft?	  Je	  
kunt	  je	  doel	  met	  behulp	  van	  deze	  oefening	  meer	  kleur	  geven.	  Bovendien	  heb	  je	  gesnuffeld	  
aan	  het	  eindresultaat,	  dat	  is	  energiegevend!	  


