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DE VIER BASISPRINCIPES  
LEVEN MET MEER FOCUS, ENERGIE EN ONTSPANNING 

De eerste stap is al genomen. Je hebt de tijd genomen om dit document erbij te pakken om 

vanaf nu écht verandering te brengen in je leven. Hoe fijn zou het zijn om altijd te kunnen 

leven in een flow! Je kent het waarschijnlijk wel: Dat gevoel dat alles lukt. Werk lijkt als 

vanzelf te gaan. Contacten met anderen lopen soepel. Je krijgt energie van de dag in plaats 

van dat het energie kost! Hoe krijg je het nou voor elkaar dat je dit gevoel niet af en toe 

hebt... maar altijd!  

 

Ik wens je heel veel succes met het toepassen van onderstaande principes. Wees niet 

teleurgesteld als je niet direct resultaat ondervindt of als het niet meteen gaat zoals je 

verwacht. Heb geduld en vooral blijf oefenen!... en je gaat zien dat het ook jouw leven gaat 

veranderen! 

 

 

Principe 1: Houd je zwaartepunt bij je middel 
 

We worden letterlijk naar beneden getrokken door de zwaartekracht. Toch zijn we hele 

dagen aan het ‘vechten’ tegen de zwaartekracht door een hoge ademhaling, door je 

schouders (onbewust) op te trekken en door (constant) in je hoofd te zitten. 

 

Al deze elementen zorgen ervoor dat er energie verloren gaat, omdat – en dit is ontzettend 

belangrijk - het een natuurwet is om juist niet te vechten tegen de zwaartekracht.  

Elk moment dat je met opgetrokken schouders rondloopt of aan het piekeren bent: 

 

 Word je topzwaar. En als je topzwaar bent, dan ben je  

 Makkelijk uit je evenwicht te halen. Letterlijk! Want je staat  

 Minder stevig in je schoenen.  

 

Op het moment dat jij ervoor gaat zorgen dat je je zwaartepunt weer naar je middel 

brengt... zorgt dat er direct voor dat je: 

 

 Steviger in je schoenen staat en 

 Je activiteiten je minder energie kosten. 

Hoe doe je dat nu? Je zwaartepunt bij je middel krijgen en vooral houden? Ik ga je nu een 

oefening geven waarmee je dit principe kunt gaan trainen. 
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Oefening 1: tijdsduur 5 minuten 
 

Ga staan. 

Visualiseer dat je bekken een grote schaal is. 

Visualiseer dat je de fruitschaal gaat vullen met zwaar fruit. 

Meloenen, pompoen ... etc... 

Voel nu letterlijk de zwaarte van dit fruit in je bekkengebied. 

Blijf hierop focussen. 

Probeer alleen hierop te focussen. 

laat je gedachten voor wat ze zijn. 

Houd dit minstens 5 minuten vol. 

 

Ga niks forceren! Als het niet zo makkelijk lukt, dan is dat op dat moment zo. Dit is een 

oefening die je steeds makkelijker afgaat, naarmat je het vaker toepast. Je kunt het staand 

toepassen, maar ook zittend. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent voor je computer, als je in 

de rij staat bij een kassa of als je staat te koken. Hij is overal toepasbaar! En dat maakt het 

juist zo toepasbaar en praktisch. 

 

En het mooie is.. het toepassen van deze oefeningen gaat ervoor zorgen dat jij je werk met  

Meer focus en concentratie kunt gaan doen.  Op het moment dat jij namelijk uit je hoofd 

gaat en je de focus rond je middel legt... wordt je hoofd helder om meer gericht te kunnen 

doen wat je wilt doen. Je gaat zien dat dit steeds beter gaat werken. Zo zul je deze oefening 

in eerste instantie gaan trainen zonder iets te doen. Als je eenmaal echt hebt gevoeld dat het 

werkt, dan ga je merken dat het handig toepasbaar is in alle omstandigheden! 
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Principe 2: Houd je gewicht aan de onderkant 
 

Om een optimale energie te verkrijgen en meer ontspanning, kunnnen we behalve door te 

visualiseren dat je bekken een gevulde schaal is ook visualiseren dat we het gewicht aan 

de onderkant houden.  

 

Hoe doe je dat nu? Je gewicht aan de onderkant houden? Met de volgende oefening kun je 

dit principe trainen 

Oefening 2: tijdsduur 5 minuten 
 

Ga zitten en raak de rugleuning niet aan. 

Leg je armen ontspannen neer of laat ze hangen. 

Voel hoe je zitbeenknobbels de stoel raken. 

Visualiseer dat je door de stoel heenzakt. 

Blijf hierop focussen. 

Probeer wederom alleen hierop te focussen. 

laat je gedachten voor wat ze zijn. 

Houd dit minstens 5 minuten vol. 

 

 

 

 
 

Je kunt deze oefening in verschillende varianten doen. Je kunt alles visualiseren wat er aan 

de onderkant het lichaam zit. Bijvoorbeeld: als je staat kun je de focus bij de voetzolen 

houden. Als je zit kun je bovenstaande oefening visualiseren of juist dat je je focus legt bij de 

onderkant van je bovenbenen of ook bij je voetzolen. 
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Principe 3: Ontspan maximaal 
 

Voor een maximale focus en het behouden van je energie is het noodzakelijk om te (kunnen) 

voelen in hoeverre je op dit moment gespannen bent. Elk onderdeel van je lichaam dat 

aangespannen is terwijl dit niet hoeft, zorgt voor een onnodig weggeven van jouw energie.  

 

Om te weten in hoeverre je eigenlijk spieren aangespannen hebt, is de volgende oefening 

optimaal.   

Oefening 3: tijdsduur 5 minuten 
 

Ga zitten en raak de rugleuning niet aan. 

 

Fase 1 

Span 20 seconden lang alle spieren in je lichaam maximaal aan. 

Hoe voelt dit? 

 

Fase 2 

Zie vervolgens voor je dat jouw lichaam water is en alle spierspanning als water op 

de grond drupt. Visualiseer dit 2 minuten. 

Lukt dit goed? 

 

Fase 3 

Zie dan voor je dat je in een ruimte zit met veel stoom en dat je aan alle kanten wordt 

gedragen door deze stoom. 

Je kan nu het laatste restje spanning loslaten. 

Houd dit minstens 3 minuten vol. 

 

 

Deze oefening is ook staand uit te voeren of liggend. Neem goed de tijd om bovenstaande 

fases te doorlopen. Je zal in het begin misschien het idee hebben dat het lastig is om 

ontspannen te blijven zitten (of staan). Je zou dan kunnen overwegen om het liggend te 

doen. Echter, om de foces te behouden raad ik je wel sterk aan om op een gegeven moment 

over te gaan op de zittende of staande variant.  

Je visualisaties en focus bepalen in sterke mate of jij je ‘gedragen’ voelt door de stoom. Hoe 

meer jij het idee hebt dat je zelf niet veel hoeft te doen om overeind te blijven. Hoe minder 

energie het daadwerkelijk zal kosten. Probeer het en oefen het zelf. Oefening baart écht 

kunst! 

 

. 
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Principe 4: Laat energie stromen 
 

Hoe kun je weten of er energie door je heenstroomt? Anders gezegd; hoe weet je of er 

genoeg energie door je heen stroomt? Simpel, ga terug naar oefening 1 en vraag iemand om 

zacht tegen je aan te duwen. Blijf je makkelijk staan, dan betekent het dat je een goede 

energiestroom hebt. Klinkt ongeloofwaardig hè! Probeer het maar eens uit.  

 

Om je energiestroom sterker te maken moet je het heel simpel visualiseren! Visualiseer dat 

er energie door je lichaam stroomt en dat deze je lichaam verlaat via je handen voeten en 

hoofd. We komen nu aan bij de laatste oefening. 

Oefening 4: tijdsduur 5 minuten 

 
Ga zitten zonder de rugleuning aan te raken 

Visaliseer nu dat er energie binnenkomt via je zwaartepunt  

(ongeveer 3 vingers onder je navel) 

Zie voor je dat deze energie je lichaam weer verlaat via je voeten 

Houd dit minstens 1 minuut vol 

 

Visualiseer wederom dat er energie binnenkomt via je zwaartepunt. 

En laat dit nu het lichaam verlaten via je beide armen 

Houd dit minstens 1 minuut vol 

 

Als laatste visualiseer je dat je energie vanuit je zwaartpunt 

Het lichaam verlaat via je voeten én handen 

Houd ook dit minstens 1 minuut vol 

 

Lukt dit goed?  

 

 

Als je deze oefening vaak uit gaat voeren, zul je merken dat je steeds meer tintelingen 

ervaart in je handen en voeten. Deze tintelingen staan synoniem voor de stroming van jouw 

energie. Hoe sterker je dit ervaart, hoe meer je met de kracht van je geest jouw energie kunt 

beïnvloeden. Fantastisch toch?! 

 

Deze oefeningen zijn praktisch, toepasbaar en vooral ontzettend nuttig! Ik kan niet vaak 

genoeg het belang uitleggen. Ze zijn voor iedereen in te zetten. Ze helpen je bij taken waarbij 

je veel moet nadenken, bij (moeilijke) gesprekken, bij sportactiviteiten etc.  

 

En zoals bij veel dingen, geldt ook hierbij... oefening maakt meester!  

 

‘Give it a month’! Zoals tegen mij gezegd werd, toen ik in mijn eentje aan het reizen was in 

Australie. Het begin is vaak lastig, maar na een maand raak je gewend en kun je alsnog 

beslissen of dit wat voor je is of niet. 

 

Heel veel succes!! 



Je bent vrij om dit document te delen als je erbij vermeldt dat het afkomstig is van Livencare. Dank je wel! 

 

 

Over Nicole Harbers 
 

Mijn naam is Nicole Harbers en ik ben momenteel 

woonachtig in Arnhem. Mijn hele leven ben ik een 

persoon geweest die altijd veel, vaak en hard heeft 

gewerkt. Ik heb altijd minstens twee bijbanen gehad 

en zorgde daardoor dat ik altijd wel bezig was met 

‘iets’.  

Dit gegeven was bij mij thuis ook meegegeven. 

Hard werken, want er moet brood op de plank 

komen. Eerst een diploma halen en dan aan het 

werk en het liefst een baan van veertig uur, zodat je 

je niet meer druk hoefde te maken over geld.  

Daarnaast was het ook zo dat ik werkelijk alles leuk 

vond! Ik pakte dan ook alles aan en was druk druk 

druk.  

 

Na mij eerste studie (International Media & 

Entertainment Management), besloot ik een jaar te 

reizen om een jaar later er een tweede studie 

achteraan te doen (Fysiotherapie). Beide studies 

afgerond en dus twee diploma’s op zak. Een ideale situatie zou je denken. Het was echt tijd 

geworden om een baan te vinden. Na meerdere werkgevers te hebben gehad in een eerstelijns 

praktijk en in een revalidatie- en zorgcentrum (zowel in Nederland als in Duitsland), belande ik 

thuis. De reden: oververmoeidheid en burn-out verschijnselen. 

Ik realiseerde mij dat ik niet aan het doen was wat ik nou werkelijk wilde. Ik had het gevoel dat ik 

andermans leven leide. Dat het leven maar door ging, maar ik me daar niet happy bij voelde. 

Doordat ik vijf dagen per week aan het werk was, kon ik voor mijn gevoel niet meer goed nadenken 

over wat ik nou werkelijk met mijn leven wilde doen. Was het het beroep fysiotherapie dat mij zo 

aantrok en waarin ik mij wilde verdiepen of wilde ik misschien toch wat anders? Ik ging slechter 

slapen, was contstant moe en besefte dat er iets moest veranderen.  

 

In de paar maanden dat ik thuis heb gezeten, realiseerde ik mij dat ik ontzettend graag iets voor 

mezelf wilde. Ik voelde gewoon aan alles dat ik iets moest gaan doen waar ik zelf voor de volle 

100% achter kon staan. Een eigen praktijk opzetten voelde gewoon ontzettend juist. Toen kwam 

de volgende vraag... waar wilde ik naartoe met mijn praktijk?  

Ik was me ondertussen steeds meer aan het verdiepen in de kracht van de mens in z’n geheel. Ik 

heb daarom een combinatieopleiding gedaan van osteopathie, embryologie en voetreflexologie. 

Tevens heb ik me verdiept in de fantastische werking van meditatie en communicatie via NLP  

(Neuro-Linguistisch-Programmeren).  

Ik realiseer me dat ik gewoon graag iedereen zou willen vertellen hoeveel je kan bereiken, mits je 

je eigen krachten leert kennen. Zelfvertrouwen en weten wat je wilt. Naar mijn mening de basis 

voor een gelukkig leven. En ik zou dit gegeven graag aan iedereen willen doorgeven. Het is echt 

zonde als je niet kunt doen wat je graag zou willen doen. Ik zie het daarom als mijn missie om jou 

de eerste stappen te kunnen laten zetten voor een leven dat jíj wilt. Er zijn áltijd wegen naar jouw 

geluk! Is dit het niet? Ga op zoek en er komt vanzelf iets op je pad dat wél bij je past! 


