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DOEL 

Eigenlijk begint elke transformatie vanuit veiligheid & vertrouwen. Hetgeen ook terug te zien 
is in de Werkmethode van Praktijk Osephius en de Creatie kamers.

Zonder een gevoel van veilig & vertrouwd zal jouw levensenergie geen nieuwe informatie 
tot zich nemen en is het onmogelijk om een verlangen/wens, zijnde een nieuwe levensvorm, 
te definiëren. Het stroomt als het ware niet in jou!

Bijvoorbeeld stress en angst zullen ervoor zorgen dat jij jou niet veilig & vertrouwd voelt. Dat 
jij niet ontspannen bent. Jij bent eigenlijk constant in een alert modus. Wanneer ga jij 
aangevallen worden?

In jouw lichaam zitten diverse zenuwstelsels. Een belangrijk zenuwstelsel om jou ge-rust te 
stellen, is het parasympathische zenuwstelsel. De nervus vagus (de Nx) is een onderdeel van 
dit stelsel. De Nx is gekoppeld aan jouw organen en stuurt 80% informatie vanuit jouw 
organen naar jouw hersenen en 20% vanuit jouw hersenen naar jouw organen. Als jouw Nx 
aangeeft dat alles “OK” is, dan kan jouw systeem rusten en verteren. 

Ontspanning heeft als doel dat jou veilig gaat voelen. Een veilig lichaam en geest maakt jou 
gezond, geeft jou rust en laat jou anders naar gedachten en gebeurtenissen “kijken”. Het 
bewerkstelligt dat jij vertrouwen in jouzelf/jouw verlangen/jouw wens hebt.

Onderstaand is een aantal oefeningen opgenomen welke jou kunnen doen ontspannen. 
Deze oefeningen sturen allemaal het parasympatische zenuwstelsel aan. Het is altijd een 
persoonlijke voorkeur welke oefening(en) het fijnste aanvoelt.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Per oefening zal worden aangegeven waar en/of deze zittend als liggend kan worden 
gedaan.
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Stel niet uit! Maak van deze oefeningen een gewoonte. Een gewoonte wordt 
automatisme als jij het 66 dagen achter elkaar volhoudt. Namelijk deze oefeningen zijn 
bedoeld om te ontspannen zodat veiligheid & vertrouwd een onderdeel van jou is. 
Wanneer jij stress en/of angst ervaart en jij gaat dan pas deze oefeningen doen, dan 
zullen sommige oefeningen door jou als minder eenvoudig ervaren worden. Gevolg 
zou dan kunnen zijn dat jij geen geloof in deze oefeningen krijgt.

Alle onderzoeken tonen aan dat de juiste ademhaling voor het diepst werkende 
resultaat zorgt. Zie ook de oefening Positief Ademen.

Het zogenaamd mindful bezig zijn, brengt jou onder andere in het heden, hetgeen 
ook voor ontspanning kan zorgen. De oefeningen Bewust Doen kunnen jou hier goed 
van dienst zijn. 

Meditatie heeft aangetoond dat dit een positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling 
van jouw hersenen. Het brengt jou onder andere ontspanning. Bijvoorbeeld de tool 
Headspace kan jou hierin goed van dienst zijn. Echter als jij al bewust de trap oploopt 
etc dan mag dit al meditatie genoemd worden.

Vaak wordt er naar het uitvoeren van deze oefeningen een soort van leegte ervaren. 
Sommige omschrijven het als niet hier en niet daar zijn. Als een Twighlight Zone. In 
Alpha zijn, zweven, trippen etc. Eigenlijk ervaar jij misschien wel op dat moment een 
“nieuw gevoel”. Geef jouzelf dan constant de bevestiging dat jij dit “nieuwe gevoel” 
accepteert. Geef het jouw woord(en) van liefde. 

Ook kan het gebeuren dat jij tijdens en/of na de oefeningen merkt dat jij gaat zweten, 
het koud en/of warm krijgt, gaat trillen, prikkelingen, agressie voelt en/of wilt vluchten. 
Vecht niet tegen deze reacties. Laat ze gebeuren. Stop ze niet weg. Maak deze reacties 
volledig af en weet dat deze reactie niet werkelijk van nu zijn. Wanneer deze reacties 
jou overkomen, is het juist een positief effect. Jij maakt namelijk van een oude pijn (zie 
uitleg Afweersysteem) dan een afweerrespons af. Wat hier goed bij kan helpen, is dat 
jij goed let op een positieve ademhaling. 
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ADEMEN VIA MIDDENRIF 

Deze oefening kan jij overal toepassen.

Het is aan te raden wanneer jij deze oefening voor het eerst gaat doen, dat jij een 
aantal keer een voor jou rustige omgeving opzoekt.

Eigenlijk is het dezelfde oefening als Positief Ademen.

Voor wie bekend is met het ademen met gebruik van Teal, is dit dezelfde oefening. 
Adem in = energie in bij Thymus. Adem uit = laat los via Hara.

Als jij de tool Heartmath hebt, gebruik deze dan om in jouzelf een veilige omgeving 
te realiseren.

Echter ook al zou jij Heartmath hebben en bekend zijn met de Teal ademhaling, leer 
jou ook de oefening Positief Ademen aan zodat jij uiteindelijk deze manier van 
ademen overal kan toepassen.

VOEOEOE 

Het is bewezen dat chanten (het ritmisch spreken of zingen van woorden of 
geluiden) genezend werken.

Als jij jou openstelt voor het chanten of zingen van diepe, resonante lage buikklanken, 
stel jij tegelijkertijd jouw borst (hart en longen), mond en keel open. Op deze manier 
wordt jouw zenuwsysteem Nervus Vagus (Nx) gestimuleerd.

Het geluid voeoeoe (spreek de oe uit als hoe) opent en verruimt jouw inwendige 
organen en laat ze vibreren, waardoor jouw afgesloten of overprikkelde zenuwstelsel 
nieuwe positieve signalen krijgt.

Belangrijk is dat wanneer jij de klank uitspreekt/zingt jij jou richt op de vibraties in 
jouw buik terwijl jij de klant helemaal uitademt.
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Het voeoeoe geluid kan jij vergelijken met een misthoorn van een boot in de mist.

Zorg ervoor dat jij gehoord wordt. Dus niet het kleine bootje in de mist bent, echter 
een groot schip dat vanuit de mist goed gehoord wordt.

Jouw misthoorn haalt jou, als een verloren boot (ziel), uit jouw mist en brengt jou 
(terug) naar jouw veilige haven.

Jij kan jou misschien druk maken om “wat anderen ervan vinden”. Dat ze jou zouden 
kunnen horen. Breng de anderen van jouw oefening op de hoogte of voer de 
oefening gewoon uit. Los van wat anderen er eventueel volgens jou van zouden 
kunnen vinden.

Zoek een rustige plek waar jij niet wordt afgeleid.

Ga op een comfortabele, ontspannen houding zitten/liggen.

Haal een paar keer hoorbaar adem.

Hoorbaar in is alsof jij diep aan een bloem ruikt.

Hoorbaar uit is alsof jij een ballon opblaast (tuitje).

Staar hierbij dan naar een bepaalde plek zonder oordeel van goed of fout.

Als het kan, sluit dan na enige hoorbare ademhalingen jouw ogen.

Als jij jouw ogen hebt gesloten, adem dan langzaam in.

Stop even.

En maak aan het begin van de uitademing de verlengde klank ‘voeoeoe’.

Houd de klank aan tot jij alle lucht in jouw longen hebt uitgeademd.

Laat het geluid vibreren alsof het uit jouw buik komt.

Pauzeer even als jij aan het einde van de uitademing bent.
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Laat de volgende inademing vanzelf komen.

Buik en borst vullen zich vanzelf met lucht.

Als de inademing volledig voelt, pauzeer dan even en maak opnieuw de verlengde 
‘voeoeoe’-klank.

Laat de uitademing ongestoord gaan en ook vanzelf stoppen.

Het is belangrijk dat jij klank en adem tot het einde op hun beloop laat.

Dan even wacht en de volgende inademing ook weer laat komen als deze zich 
aandient.

Herhaal de oefening enkele keren en rust dan uit.

Richt vervolgens jouw aandacht op jouw lichaam, in het bijzonder op de onderbuik, 
die inwendige holte waar jouw organen zich bevinden.

Zoals al bij de uitleg aangegeven, kan het zijn dat jij allerlei trillingen, tintelingen en 
temperatuursveranderingen kan ervaren. Laat ze gebeuren. Vecht er niet tegen. Vlucht 
niet. 

Jouw organen zullen door deze oefening een nieuwe positieve boodschap naar jouw 
hersenen sturen, waardoor jij contact zal maken met innerlijke veiligheid en 
vertrouwen en met een beginnend besef van oriëntatie in het hier en nu.

HELEBREIN/DNA-STRENG 

Voor wie binnen Praktijk Osephius begeleid is in stress en/of angst zal bekend zijn met 
de Helebrein/DNA-Streng methode.

Deze methode werkt ontzettend goed in het wegnemen van stress.

Voor een duidelijke uitleg wordt verwezen naar de oefening Eerste hulp bij stress.
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Elke keer als jij merkt dat er bij jou spanning is, pas de Helebrein/DNA-Streng 
houding toe.

Ook als jij ‘gewoon’ wilt ontspannen, is de Helebrein/DNA-Streng houding een hele 
fijne methode.

THYMUS KLOPPEN 

In de oefening Danken wordt uitgelegd hoe belangrijk de Thymus is.

Vanaf onze vijftiende jaar verschrompelt vaak de Thymus door hormonale 
ontwikkelingen.

Echter ook door wat vaak in de kinderjaren negatief ervaren wordt, kan van grote 
invloed zijn op de verschrompeling van de Thymus.

De Thymus is van groot belang voor een positief immuunsysteem, liefde en 
mededogen. 

Een Thymus kan extra geactiveerd worden. Ook al zou deze verschrompeld zijn. 

Voordat jij begint met onderstaande, adem dan eerst een paar keer vanuit jouw 
middenrif/positief ademen.

Elke morgen als jij wakker wordt, klop jij op jouw borstbeen (de trilling komt aan bij 
de Thymus), jouw hartchakra of Thymus. 

Het kloppen mag met jouw vuist, twee vingers, knokkels van jouw hand of anders….

Dit doe jij ongeveer twee minuten.

Drink hierna direct minimaal één glas lauw water.

Ook als jij merkt dat er sprake is van enige stress helpt het jou om ritmisch op jouw 
borsteen, 4e chakra of Thymus te kloppen.
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Sommige spreken (in stilte) gelijktijdig een positieve affirmatie/gebed/mantra/
overtuiging uit. 

DANKEN 

In de oefening Thymus kloppen wordt de oefening Danken al genoemd.

Pas deze oefening minimaal 1x per dag toe eventueel aangevuld met een positieve 
affirmatie/gebed/mantra/overtuiging.

En ook elke keer als jij iets positiefs ervaart, kan jij jouw hand op jouw borstbeen 
leggen en jouw woorden van dank uitspreken.

HARMONISEREN ZELFVERTROUWEN 

Deze oefening komt uit Jin Shin Jyutsu.

Jin Shin Jyutsu is een oud geneeskundig systeem dat werkt met jouw levensenergie.

Zit met jouw rug tegen de leuning van een stoel.

Beide voeten zijn plat op de grond.

Doe eventueel als eerste de oefening ademen via middenrif.

Plaats jouw rechterhand lichtjes onder jouw linker oksel.

Plaats jouw linkerhand lichtjes op jouw rechter bovenarm.

Jouw linkerarm ligt hierdoor boven op jouw rechterarm.

Jij omarmt jouzelf op deze manier.

Knijp niet.

Trek jouw armen niet strak aan.
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Omarm jouzelf liefdevol.

Deze oefening kan jij twee tot tien minuten doen.

Adem gedurende de oefening op een normale manier door.

Als jij al ervaring hebt met deze oefening dan kan jij affirmaties/mantra’s/gebeden/
overtuigingen in stilte herhalen welke betrekking hebben op zelfmededogen en 
zelfvertrouwen.

Let op: het kan zijn dat wanneer jij linkshandig bent dat de armen andersom een 
beter gevoel geven.

HARMONISEREN HOOFD EN HART 

Deze oefening komt uit Jin Shin Jyutsu.

Jin Shin Jyutsu is een oud geneeskundig systeem dat werkt met jouw levensenergie.

Zit met jouw rug tegen de leuning van een stoel.

Beide voeten zijn plat op de grond.

Doe eventueel als eerste de oefening ademen via middenrif.
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Plaats jouw linkerhand op jouw borstbeen. Het liefst op jouw hartchakra. Jouw 4e 
chakra.

Plaats jouw rechterhand op jouw voorhoofd. Het liefst op jouw 6e chakra.

Jouw zesde chakra wordt ook wel het derde oog genoemd en zit ietsje hoger tussen 
beide wenkbrauwen.

Sluit eventueel jouw ogen, waardoor jij jou op jouw binnenkant, jouw binnencirkel 
richt. 

Laat nu jouw levensenergie tussen hoofd en hart stromen.

Duw niet.

Laat jouw handen op deze plekken rusten.

Deze oefening kan jij twee tot tien minuten doen.

Adem gedurende de oefening op een normale manier door.

Als jij al ervaring hebt met deze oefening dan kan jij affirmaties/mantra’s/gebeden/
overtuigingen in stilte herhalen welke betrekking hebben op gedachten en emoties.

Let op: het kan zijn dat wanneer jij linkshandig bent dat de armen andersom een 
beter gevoel geven.

HARMONISEREN HART EN BUIK 

Deze oefening komt uit Jin Shin Jyutsu.

Jin Shin Jyutsu is een oud geneeskundig systeem dat werkt met jouw levensenergie.

Zit met jouw rug tegen de leuning van een stoel.

Beide voeten zijn plat op de grond.
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Deze oefening kan ook liggend worden gedaan.

Doe eventueel als eerste de oefening ademen via middenrif.

Plaats jouw linkerhand op jouw borstbeen. Het liefst op jouw hartchakra. Jouw 4e 
chakra. 

Plaats jouw rechterhand op jouw buik. Het liefst op jouw 3e chakra.

Jouw derde chakra is jouw zonnevlecht. Deze zit met de pink op jouw navel een 
handbreedte boven jouw navel. 

Sluit eventueel jouw ogen, waardoor jij jou op jouw binnenkant, jouw binnencirkel 
richt. 

Laat nu jouw levensenergie tussen hart en buik stromen.

Duw niet.

Laat jouw handen op deze plekken rusten.

Deze oefening kan jij twee tot tien minuten doen.

Adem gedurende de oefening op een normale manier door.

Als jij al ervaring hebt met deze oefening dan kan jij affirmaties/mantra’s/gebeden/
overtuigingen in stilte herhalen welke betrekking hebben op intuïtie en instinct.

Let op: het kan zijn dat wanneer jij linkshandig bent dat de armen andersom een 
beter gevoel geven.

HO’OPONOPONO 

Deze oefening komt uit de Huna. Een stelsel van oude Hawaïaanse leringen.

Hu = Kennis en Na = Wijsheid. 
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Basis van deze leer is Aloha. 

Aloha betekent; “Ik zie het goddelijke in jou en ik zie het goddelijke in mij”.

Hierbij is maar één gebod. Mana Aloha = Zuivere liefde; “Nooit kwetsen. Altijd helpen”.

Ho’oponopono betekent; “goed goed doen”.

Goed goed doen betekent; “jou weer met jouw hogere zelf en de bron van al het zijn 
verbinden”.

Ho’oponopono heeft diverse methodes waaronder vier wonderzinnen.

Elke keer als jij in jouw hart geweld, agressie, haat, wraakzucht, afgunst, jaloezie etc. 
ervaar, zeg jij deze wonderzinnen.

Echter ook als jij jou aan iets stoort, wanneer iets op jouw zenuwen werkt, wanneer jij 
jou het liefst zou omdraaien en vooral wanneer iemand op jouw ‘rode knop’ drukt, 
zeg jij deze wonderzinnen.

De vier wonderzinnen zijn;

๏ “Het spijt mij”

๏ “Vergeef mij, alsjeblieft”

๏ “Ik houd van jou”

๏ “Dank je wel!.”

Het betreft hier vergeving, loslaten, weghalen blokkades, etc.

Elke morgen als jij wakker wordt, kan jij deze vier wonderzinnen hardop zeggen.

Elke avond voordat jij gaat slapen, kan jij deze vier wonderzinnen hardop zeggen.

Als het voor jou goed voelt, kan jij deze vier wonderzinnen ook tegen jouzelf zeggen 
terwijl jij in de spiegel naar jouzelf kijkt. Zowel in de ochtend, als in de avond.
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Als jij voor de spiegel staat, zeg dan de vier wonderzinnen tien keer achter elkaar. Hier 
voeg jij dan jouw naam aan toe;

๏ “Het spijt mij”

๏ “Vergeet mij, alsjeblieft”

๏ “Ik houd van jou, (jouw voornaam)!”

๏ “Dank je wel!”

Blijf tijdens de oefening normaal ademen.

Jij kan ook jouw linkerhand op jouw borstbeen plaatsen op jouw 4e chakra.

Laat eventuele emoties vrij stromen.

RENNEN 

Deze oefening kan jij toepassen als jij het gevoel hebt gevangen te zijn. Niet verder 
komt. Vast te zitten in jouw afweersysteem van angst/stress.

Deze oefening leert jou dat jij altijd kan vluchten.

Plaats een stoel waarin jij goed rechtop kan zitten. Eventueel met leuningen die jij dan 
kan vasthouden.

Leg een wat dikker kussen op de grond waarop jij jouw voeten plaats.

Begin nu met rennen (jij blijft zitten. dus zittend rennen)

Til elke keer rustig een been op en zet deze één voor één weer neer.

Terwijl dit doet, blijft jouw aandacht bij jouw heupen, benen, enkels en voeten.

Jij volgt zeg maar jouw bewegingen van binnenuit.
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Heel belangrijk is dat jij jou blijft concentreren, jij gewaar bent, op het gevoel in jouw 
benen.

In de oefening gaat het er niet om dat jij zo snel en hard mogelijk rent. Neen, deze 
oefening is bedoelt dat jij voelt wat het mij jouw benen en hersenen doet als jij kunt 
rennen.

Jij zult merken dat deze beweging jouw spieren doet ontladen en jouw rust gaat 
brengen.

Wanneer jij deze rust ervaart, kan jij jouzelf eventueel danken. 

ONTVANGEN NIEUWE VORMKRACHT 

Deze oefening kan jij toepassen als jij positieve overtuigingen/gedachten/affirmaties bij 
jou naar binnen wilt laten.

Deze oefening werkt met levensenergie en laat deze in jou stromen.

Ga in een voor jou veilige omgeving staan.

Een omgeving die voor jou vertrouwt voelt en waar jij niet gestoord zal worden.

Formuleer jouw positieve overtuiging. 

Deze is kort, positief, jij gelooft erin, is in het hier en nu en begint met ik.

Sluit jouw ogen.

Leg jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra).

Maak contact met een plek in jouw lichaam dat voor jou goed voelt, ok is, rust geeft, 
leeg aanvoelt etc. 

Wanneer jij dit gevoel gevonden hebt, blijf daar dan even bij.

Knik na enige tijd eventueel met een glimlach.
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Jij kan nu jouw armen horizontaal strekken (voorkeur)

Hierbij is dan jouw rechterhand naar boven open en jouw linkerhand naar beneden 
open. (voorkeur)

Of jij kan ook jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) leggen en jouw rechterhand 
op jouw voorhoofd (6e chakra).

Armen langs jouw lichaam mag ook. Echter dit heeft geen voorkeur.

Vol geloof herhaal jij in stilte nu jouw positieve overtuiging.

Terwijl jij jouw positieve overtuiging herhaal draai jij langzaam tegen de klok in.

Tijdens dit draaien let jij op hoe jij jou voelt en/of hoe jouw lichaam reageert.

Namelijk op een bepaald moment zal jij ervaren dat jij jou/jouw lichaam anders voelt.

Als jij nog niet helemaal ervaren bent en/of jij wilt het verschil goed voelen, draai dan 
eerst een heel rondje.

Neem jouw tijd voor dat rondje. Voetje voor voetje. 

Blijf op dat punt staan waar het anders voelt en blijf jouw positieve overtuiging in 
stilte herhalen.

Het kan zijn dat jij jou anders voelt, dat het begint te tollen, jouw lichaam heen- en 
weer gaat, jij onrustig wordt etc.

Ga net zolang door totdat jij een emotionele, fysieke en/of mentale positieve/
rustgevende verandering ervaar.

Houdt jouw ogen gesloten.

Als jij dat nog niet had, plaats dan jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) en jouw 
rechterhand op jouw voorhoofd (6e chakra).

Maak contact met een plek in jouw lichaam dat voor jou goed voelt, ok is, rust geeft, 
leeg aanvoelt etc. 
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Wanneer jij dit gevoel gevonden hebt, blijf daar dan even bij.

Geeft het jouw glimlach.

En zeg dan in stilte; “Dank je wel”.

LOSLATEN OUDE LEVENSVORM / CREËREN NIEUWE LEVENSVORM 

Deze oefening kan jij toepassen als jij negatieve overtuigingen/gedachten/emoties bij 
jou weg wilt laten stromen.

Deze oefening werkt met levensenergie en laat deze uit jou stromen.

Een omgeving die voor jou vertrouwt voelt en waar jij niet gestoord zal worden.

Bedenk goed wat het betreft. Bijvoorbeeld jouw angst voor, jouw verdriet om, jouw 
negatieve overtuiging/gedachte over…. etc. 

Maak nu voor deze overtuiging/gedachte/emotie een afscheidszin beginnend met ik.

Deze afscheidszin is liefdevol… Bijvoorbeeld; “Ik neem liefdevol afscheid van mijn angst 
om… Ik neem liefdevol afscheid van.. Ik accepteer vol liefde ….. “

Jij gelooft werkelijk in deze afscheidszin.

Lukt het jou niet om direct een afscheidszin te maken, schrijf dan op een A4 alles op 
wat bij jou naar bovenkomt omtrent deze overtuiging/gedachte/emotie etc. 

Het is namelijk belangrijk dat jij in de kern/bron komt van jouw overtuiging/gedachte/
emotie etc.

Eenmaal daar aangekomen, lukt het jou om de afscheidszin te maken.

Ga in een voor jou veilige omgeving staan. 

Sluit jouw ogen.
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Leg jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra).

Maak contact met een plek in jouw lichaam dat voor jou goed voelt, ok is, rust geeft, 
leeg aanvoelt etc. 

Wanneer jij dit gevoel gevonden hebt, blijf daar dan even bij.

Knik na enige tijd eventueel met een glimlach.

Jij kan nu jouw armen horizontaal strekken (voorkeur)

Hierbij is dan jouw rechterhand naar boven open en jouw linkerhand naar beneden 
open. (voorkeur)

Of jij kan ook jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) leggen en jouw rechterhand 
op jouw buik (3e chakra).

Armen langs jouw lichaam mag ook. Echter dit heeft geen voorkeur.

Vol geloof herhaal jij in stilte nu jouw afscheidszin.

Terwijl jij jouw afscheidszin herhaal draai jij langzaam met de klok mee.

Tijdens dit draaien, let jij op hoe jij jou voelt en/of hoe jouw lichaam reageert.

Namelijk op een bepaald moment zal jij ervaren dat jij jou/jouw lichaam anders voelt.

Als jij nog niet helemaal ervaren bent en/of jij wilt het verschil goed voelen, draai dan 
eerst een heel rondje.

Neem jouw tijd voor dat rondje. Voetje voor voetje. 

Blijf op dat punt staan waar het anders voelt en blijf jouw afscheidszin in stilte en volg 
liefde en geloof (in vrede) herhalen.

Het kan zijn dat jij jou anders voelt, dat het begint te tollen, jouw lichaam heen- en 
weer gaat, jij onrustig wordt etc.
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Ga net zolang door totdat jij een emotionele, fysieke en/of mentale positieve/
rustgevende verandering ervaar.

Houdt jouw ogen gesloten.

Als jij dat nog niet had, plaats dan jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) en jouw 
rechterhand op jouw buik (3e chakra).

Maak contact met een plek in jouw lichaam dat voor jou goed voelt, ok is, rust geeft, 
leeg aanvoelt etc. 

Wanneer jij dit gevoel gevonden hebt, blijf daar dan even bij.

Geeft het jouw glimlach.

En zeg dan in stilte; “Dank je wel”.

JOUW LIPPEN AANRAKEN 

In jouw lichaam zitten diverse zenuwstelsels, behorende tot het autonome 
zenuwstelsel.

Jouw parasympatische zenuwstelsel wekt ontspanning, die vaak samengaat met een 
gevoel van tevredenheid. Het wordt daarom ook wel het systeem van rusten en 
verteren genoemd. Dit in tegenstelling tot het vluchten en vechten van jouw 
sympathische zenuwstelsel.

Het parasympatische zenuwstelsel helpt jou helder denken, laat schadelijke acties 
achterwegen, brengt jouw geest tot bedaren, stimuleert rust en ondersteunt jouw 
inzichten.

Ademen uit middenrif, Heartmath, meditatie en de oefeningen van Bewust Doen zijn 
oefeningen voor het stimuleren van dit zenuwstelsel.

Echter een vrij simpele en effectieve oefening is het aanraken van jouw lippen.
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Door jouw lippen aan te raken stimuleer jij dit zenuwstelsel.

Het kan ook kalmerende associaties met eten of zelfs met borstvoeding als baby 
oproepen.

Soms is het aanraken van droge lippen een minder fijn gevoel. Maak dan jouw lippen 
iets vochtiger. 

Let er tevens op dat jouw voeten plat op de grond staan.

TOEVLUCHTSOORD 

Ken jij die documentaires over de steppe of Afrika of ander natuurland waar een 
groep dieren staat te grazen.

Zodra één van de groep gevaar denkt waar te nemen, reageert door resonantie de 
hele groep.

Blijkt het gevaar niet aanwezig/geweken dan gaat de groep door met waar het mee 
bezig was. 

Het reptielenbrein is volledig actief en functioneel.

Omdat het voor de groep veilig voelt, kan er in deze omgeving gewoon doorgeleefd 
worden.

Deze omgeving wordt wel habitat, toevluchtsoord, veilige haven etc. genoemd.

Om veilig & vertrouwd aan jouw groei te werken, is het van belang dat jij thuis jouw 
eigen veilige plekje hebt. Jouw toevluchtsoord.

Een kamertje met jouw spullen. Onder de trap een plekje. In jouw slaapkamer jouw 
altaar. Daar waar jouw energie mag zijn.

In deze omgeving kan jij jouzelf terugtrekken. Jouw oefeningen doen en/of er gewoon 
even zijn.
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Echter een toevluchtsoord kan meer zijn.

Mensen, plaatsen, herinneringen, ideeën en idealen.

Alles en iedereen die een betrouwbare wijkplaats en bescherming bieden, zodat jij 
jouw waakzaamheid kunt laten varen en kracht en wijsheid kunt verzamelen.

Probeer elke dag in één of meerdere dingen toevlucht te zoeken. Dit kan formeel of 
informeel, verbaal of non-verbaal. Dus in jouw veilige omgeving zitten of via 
onderstaande oefening.

Deze oefening is om jouw toevluchtsoorden te verkennen.

Overal kan jij deze oefening toepassen. Echter is het aan te raden dit in het begin 
zittend in een voor jouw veilige omgeving te doen.
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Stel een aantal van jouw toevluchtsoorden vast. Bijvoorbeeld plekken in de natuur, de 
leraren/historische figuren/jouw helden, waarheden en/of goed gezelschap.

Verken nu deze toevluchtsoorden door jouw ogen te sluiten.

Haal jou een toevluchtsoord voor de geest.

Voel dat het er is of neem het op in jouw gedachten.

Ervaar hoe fijn het voor jou is daar toevlucht te zoeken, het jouw leven te laten 
beïnvloeden, daaruit afkomstig te zijn, daar een schuilplaats en bescherming te vinden.

Zeg dan zachtjes tegen jouzelf; “Ik vind toevlucht in…..”

Of gebruik één van onderstaande zinnen;

๏ “Ik neem toevlucht tot……..”

๏ “Ik zoek toevlucht in…..”

๏ “Ik vertoef als…..”

๏ “Ik ben afkomstig uit…..”

๏ “Hier is….”

๏ “…..stroomt door mij heen”

๏ “Ik ben één met….”.

Of ervaar woordeloos hoe jij dat toevluchtsoord betreedt.

Merk op hoe het voelt dit toevluchtsoord te zijn binnengegaan.

Laat dit gevoel tot jou doordringen en maak het tot een deel van jouzelf.

Als jij wilt, ga dan verder naar het volgende toevluchtsoord.

En, vervolgens naar zoveel toevluchtsoorden als jij maar wilt.
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Als jij klaar bent met het betreden van jouw toevluchtsoorden, merk dan op hoe die 
ervaring als geheel aanvoelt.

Besef tijdens jouw dagelijks leven dat jij jouw toevluchtsoorden met jou meedraagt!

JOUW EIGEN FAN ZIJN 

Elke dag worden er jou ‘spiegels’ voorgehouden.

Deze spiegels tonen jou jouw huidige of juist gewenste gedrag/reactie/houding.

Spiegels kunnen zijn de directe mensen om jou heen, andere mensen, een liedje wat 
jij opeens hoort, een gebeurtenis, iets wat jij opeens opmerkt.

Of werkelijk een spiegel waarin jij kijkt.

Een oefening die vaak hiervoor gebruikt wordt, is Spiegelkind.

De oefening Jouw eigen fan zijn is een krachtige pure energie oefening.

Jij kan deze oefening op meerdere plaatsen toepassen.

Bijvoorbeeld als jij wakker wordt en nog voordat jij opstaat, kan jij onderstaande 
woorden uitspreken.

Mocht jij enige twijfel over jouzelf voelen en/of denken dan kan jij ook onderstaande 
woorden uitspreken. 

Deze oefening sluit een beetje aan bij de oefening Ho’oponopono.

Jij kan zelfs eventueel deze woorden (elke morgen voor opstaan) aan jouw partner 
uitspreken en jouw partner deze woorden aan jou.

๏ “Jouw (naam) en (achternaam)”

๏ “Ik houd van jou”
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๏ “Precies zoals jij bent”

๏ “En steun jou onvoorwaardelijk”

๏ “In al jouw kracht”

๏ “En grootsheid!”

Jij kunt ook andere woorden gebruiken als die jou meer inspireren.

Laat de woorden die jij uitspreekt en/of aan jou worden uitgesproken bij jou 
binnenkomen.

Voor sommigen is de stap om in de spiegel naar zichzelf te kijken soms nog een stap 
te ver.

Gun jouzelf hiervoor de tijd.

Merk jij dat jij dit wel kan dan kan jij onderstaande oefening toepassen.

Uiteraard kan jij dit in het begin ook ‘stiekem’ doen.

Ga voor een spiegel staan waarin jij jouzelf zoveel mogelijk kan zien.

Kijk jouzelf dan in jouw ogen.

Ga met al jouw aandacht naar het gevoel in jouw lichaam.

Maak contact met dat gevoel zonder er een gedachte aan te verbinden.

Komt er toch een gedachte of gedachten, denk dan “Oh gedachte” en focus jou weer 
op het gevoel.

Jouw aandacht is alleen bij het gevoel.

Pure energie.

Stuur jouw liefde naar dat gevoel en sta dat volledig toe.

Blijf intussen diep in jouw ogen kijken.
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Spreek dan bovenstaande of voor jou meer inspirerende zinnen/woorden uit.

Laat eventuele emoties volledig toe.

Jij kan zelfs eindigen met jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) of de hele 
oefening met jouw linkerhand op jouw borst en eventueel jouw rechterhand op jouw 
buik (3e chakra).

Bovenstaande oefeningen vragen heel weinig tijd en zijn enorm krachtig.

Een halve minuut doet al wonderen. Zelfs een paar seconden al!

EMOTIES (H)ERKENNEN 

Voor wie al verder geoefend is, bestaat de oefening Emoties (h)erkennen.

Jij leert dan daadwerkelijk contact te maken met jouw opgeslagen emoties binnen 
jouw lichaam.

Een stap verder is de oefening Luisteren naar jouw emoties.

Onder begeleiding wordt jou dan geleerd welke boodschap jouw emotie op dat 
moment heeft.

Door te leren luisteren en daadwerkelijk contact te maken, realiseer jij totale 
ontspanning in jouzelf!

Door de oefening Emoties (h)erkennen kan jij zelfs transformeren.

MAGISCH KIND 

Misschien ben jij al bekend met het begrip Innerlijk kind.

Ook wel fluisterkind of Present Child genoemd.
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Binnen de uitleg Werkmethode wordt hier aandacht aangegeven.

Praktijk Osephius deelt het Innerlijke kind verder in met;

๏ Gekwetst/Getraumatiseerd

๏ Overleving/Gemaskeerd

๏ Magisch./Gezonde/Natuurlijke

Deze oefening kan jij het beste uitvoeren in een voor jou rustige en veilige omgeving. 

Wanneer jij vanuit jouw gekwetste- en/of overlevingsdeel op een bepaalde trigger/
symbool/signaal reageert, zal dit totaal anders zijn dan vanuit jouw magische deel.

Jouw magische deel kan jij als volgt herkennen.

Denk na over de volgende vraag;

‘Wanneer heb jij jou als een kind zo blij gevoeld?’

En als jij dat weet/voelt vraag dan het antwoord aan jouw innerlijke mentor/jouw 
intuïtie voor de volgende vraag;

‘Hoe oud voelde jij jou dan?’

Als er nu een bepaalde situatie/gedachte is waarin jij stress ervaar en/of jij jou druk 
maak, benader dit dan eens vanuit jouw gezonde deel.

Wanneer het zich voordoet, kan jij direct reageren als onderstaand of zoek een voor 
jou veilige plek (zie oefening Toevluchtsoord).

Ga met beide voeten op de grond zitten.

Denk terug aan de betreffende situatie/gedachte.

Wanneer jij merk dat jij hiermee volledig in contact ben.

Vraag dan jouzelf eens af;

Ronald Osephius Inspirator is een handelsnaam van;

Praktijk Osephius
Dr. Albert Schweitzerdreef 357
Residence ’t Leije Lant
Telefoon 010 - 761 1882
ING Bank NL66 INGB 00060.25.539
Twitter : @ROSephius
Facebook: RonaldOsephiusInspirator
KvK te Rotterdam 52334058

3146 AP  Maassluis
Ingang Karveel

Mobiel 06 - 21 55 66 00 (Spreek bij  geen gehoor a.u.b. bericht in)
Paypal  ronald@ronaldosephius.nl

Aangesloten bij Solopartners onder lidnummer 104635
LinkedIn: ronald-osephius/37/71b/aba 

BTW 127164960B03
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“Hoe zou ik als xx-jarige (jouw gezonde kind) hierop reageren?”

Precies  

Voel wat er met jou gebeurt zodra jij het benadert als xx-jarige.

Wanneer jij het bekijkt vanuit jouw natuurlijke deel.

Haal hierna een paar keer adem zoals bij oefening Ademen via jouw middenrif.

Dus adem diep in en uit. Alsof jij aan een bloem ruikt en via een tuitje uitblaast.

Eventueel kan jij hierna jouw linkerhand op jouw borst (4e chakra) leggen en contact 
maken met een rustgevend, liefdevol, lege plek in jouw lichaam.

Toon na een tijdje jouw glimlach.

En zeg; “Dank je wel”.

UITVOER 

Per oefening is aangegeven waar jij deze kan uitvoeren. Vooral in het begin is het fijn als jij het 
uitvoert op een voor jou veilige- en vertrouwelijke plek.

Ronald Osephius Inspirator is een handelsnaam van;

Praktijk Osephius
Dr. Albert Schweitzerdreef 357
Residence ’t Leije Lant
Telefoon 010 - 761 1882
ING Bank NL66 INGB 00060.25.539
Twitter : @ROSephius
Facebook: RonaldOsephiusInspirator
KvK te Rotterdam 52334058

3146 AP  Maassluis
Ingang Karveel

Mobiel 06 - 21 55 66 00 (Spreek bij  geen gehoor a.u.b. bericht in)
Paypal  ronald@ronaldosephius.nl

Aangesloten bij Solopartners onder lidnummer 104635
LinkedIn: ronald-osephius/37/71b/aba 
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