
Een oefening om mee te beginnen!

Om te beginnen een kleine oefening om te ervaren hoe focus werkt. Deze oefening komt
uit het boek "Breek je vrij" van Edwin Selij.

 
Focus je eens op alles wat rood is in de ruimte waarin je bent. 

Kijk goed om je heen naar alles wat rood is, want hier moet je zo iets mee doen. Heb je
goed gekeken? 

 
Doe dan nu je ogen dicht en noem dan heel snel 10 dingen op die blauw zijn.

 
Je zal merken dat dit heel lastig is, tenzij je de ruimte kent en je weet dat bepaalde

dingen blauw zijn. 
 

Waar het om gaat, is dat je ervaart dat als je je focust op rood, je geen blauw meer ziet. 
Stel je nu eens voor dat rood de lichamelijke klachten van een cliënt zijn en blauw is de
oplossing. En iemand is zich al jaren op zijn klachten aan het focussen. Dan wordt het
heel lastig om de oplossing te zien. Maar ze zijn er genoeg, alleen focust iemand zich

daar niet op. 
 

En hier kunnen wij de cliënt bij helpen. Door hun focus niet meer te leggen op wat ze niet
willen, maar op wat ze wel willen. Want wat je aandacht geeft groeit!

Wat je
aandacht

geeft groeit!

Hypnose
 

Hypnose is een hulpmiddel om je goed te kunnen
focussen. Want wat is hypnose nu eigenlijk?

 
Het is een hele natuurlijke staat van zijn die tussen

waak en slaap zit. Gedurende de dag kom je hier
regelmatig in. Bijvoorbeeld als je aan het autorijden
bent en je even niet oplet. Vervolgens word je je er

bewust van dat je even niet oplette en dus onbewust
was. Of bijvoorbeeld als je aan het dagdromen bent. 

 
Hypnose is een staat van gefocuste aandacht en een

verminderde waarneming van de omgeving. En je
kritische en analytische denken wordt minder

waardoor je makkelijker veranderingen kan aanbrengen
in je onderbewustzijn. 

 
En er bestaat wat mysterie rondom hypnose, maar je

bent gewoon heerlijk ontspannen en je minder bewust
van wat er om je heen gebeurt. Het wordt vooral als

bijzonder en fijn ervaren!

Bewustzijn/Onderbewustzijn
Je bewustzijn kan maar met 1 ding tegelijk bezig zijn. En daarom is het zo moeilijk om te leren fietsen. Je moet sturen, trappen en ook nog op
het verkeer letten tegelijk. Maar als de patronen eenmaal zijn ingeslepen, gaat het automatisch. Dus als jij nu op de fiets zit, fiets je volkomen

onbewust. En met een beetje geluk geniet je heel bewust van de mooie bomen langs de weg. 

En 95% van wat we doen, doen we met ons onderbewustzijn. Dus wil je verandering in je patronen en overtuigingen moet je in je
onderbewustzijn zijn. En daar is hypnose een mooie tool voor. Naast het veranderen van je patronen en overtuigingen kan je je focussen op
wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt, zodat hier de energie op wordt gezet. 

Oerbrein
Ons oerbrein is van nature gericht op gevaar. Een leeuw moesten we meteen opmerken, terwijl een mooie bloem ook wel een dag later

gezien kon worden. En daarom zijn we er heel goed in om ons te focussen op wat er niet goed is. Maar je kan jezelf ook aanleren om je te
focussen op wat er wel goed is. En als je dit heel bewust doet, gaat het op een gegeven moment een onbewust patroon worden om te zien

wat er wel goed is. En dat is Bijzonder Fijn!
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