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BLIJVEN
Blijven. Ik denk dat ik geen ander woord zo
vaak gebruik als blijven in mijn opleidingen.
Leer ik mijzelf ook nu weer opnieuw te
blijven bij alles wat er speelt. Blijven helpt je
om iets aan te kijken, te verzachten en aan te
nemen. De weg er naartoe, naar het leren
blijven is er een van adem. Een van dappere
strijders en een van gaan en terugkomen. Ik
neem je mee in deze nieuwsbrief in alle
voordelen van blijven.

STOP 

Stop met het beter weten, het willen
mengen en het willen sturen. In deze
nieuwsbrief neem ik je mee in 2 redenen.
Een buiging voor het systeem en respect
voor ieder die hier zijn of haar reis maakt.  

AANNEMEN
Gisteren had ik een opleidingsdag, waar het
ging over compassie. Wat compassie voor
jezelf en ander je brengt. Maar vooral ook
hoe je er komt. Wat je tegenhoudt om
compassie op te brengen en wat het je
brengt om geen compassie te geven.
Uiteindelijk kunnen we niet anders dan
verzachten omdat daar de sleutel ligt tot het
leven volledig aan te nemen. 

HOE WE ANDEREN
VRAGEN ONS
VERLANGEN TE
VERVULLEN
D e  j a c h t  o p  b e s t a a n s r e c h t  B L O G

Als jong kind kunnen we zo fuseren met de liefdesverwonding van de
ouder. Waar de ouder nog niet mee rond is, zal het kind er alles aan doen
om het de ouder naar de zin te maken. Ook al betekent het dat het zich
moet afsplitsen van een eigen deel. In het geval van deze man in deze blog;
zich afsplitsen van het openlijk mogen verlangen naar zijn vader. Lees
verder op de website: Blog Hoe we anderen vragen ons verlangen te
vervullen zodat we dat zelf niet hoeven doen

L i c h a a m s g e r i c h t  W e r k
 

S y s t e m i s c h  W e r k
 

P e r s o o n l i j k  L e i d e r s c h a p
 

Z i n g e v i n g

https://www.raafwerk.nl/
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STOP MET MENGEN

W e  a l l  w a l k  e a c h o t h e r  h o m e ,  d o o r  S h a r o n  H a n e g r a a f

Stop met het anders te willen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. 
In het anders willen, in het willen veranderen of sturen zeg je ook, "ik weet het beter dan dat
jij het weet". "Ik stuur jouw levenspad". 
Als begeleider is het essentieel dat jij je eigen pad hebt belopen. Zo nu en dan bellen mensen
mij op en zeggen dan: "ik heb al veel systemisch gelezen, dan weet ik het toch ook?" 
Ik denk dan; " kan jij boksen als je erover leest, snap je wat de practice van yoga jou brengt
door erover te lezen, of doordat je het beoefent". 
In het beoefenen van het begeleiderschap leer je dat het niet jouw verhaal is. Dat het niet aan
jou is om te sleutelen aan een systeem. Om er een oordeel over te geven. 
Omdat het systeem van de ander is, en je enkel daar een diepe buiging in kunt maken. Voor
ieder en elk verhaal. Dit geldt precies zo voor het pad wat iemand bewandelt. 
Het is niet jouw pad, het is het pad van de ander. Je kunt enkel en alleen mee wandelen. Niet
de route wijzigen. Deze route is de route van de ziel die zelf de weg aflegt, terug naar huis. 

De zin, we all walk eachother home, zegt alles. Ben er door mee te wandelen, de
vergezichten te bekijken en de route die de ander al heeft afgelegd. Zonder sturing maar
met compassie. Leer blijven met wat er ligt. En wat er ligt, is alleen het nu. En in het nu zit
de kracht. 

N u m m e r  0 3

ER IS ALLEEN
HET NU
d o o r  S h a r o n  H a n e g r a a f

Er is alleen het nu. En dus ook de
beleving en gewaarwordingen ervaar
je alleen nu. Alles van het verleden
zijn herinneringssporen. En deze
sporen halen je vandaag wel eens uit
balans. Er zijn verschillende
manieren om er naar te kijken. Ik
geloof er heilig in dat we alleen de
beweging in het nu kunnen maken,
want het is het enige moment wat er
is. Het verleden is er al niet meer en
de toekomst moet nog komen.
Kunnen blijven bij wat je nu voelt,
geeft je ook aan wat er nodig is voor
geluk, rust of waar je ook naar op
zoek bent. 

Raafwerk.nl

"De kracht van
het nu"
Eckhart Tolle

OPLEIDING 
SYSTEMISCH
WERK

Ik vind de rust niet in mij. Ik doe
niet wat ik echt wil doen. Ik zorg
altijd voor anderen. Ik durf geen
keuze te maken. Ik maak me
kleiner dan ik zelf wil. Ik wil niets
liever dan sterk in mijn schoenen
staan en mijn eigen pad te gaan
lopen. 

Opleiding Systemisch Werk

https://www.raafwerk.nl/
https://www.raafwerk.nl/systemisch-werken


BLIJVEN
DE MAGIE VAN BLI JVEN

De weg terug naar het lijf

Er is alleen het
NU 

 

BLIJVEN WWW.RAAFWERK.NL ,
INFO@RAAFWERK.NL ,  0619900195

DE MAGIE VAN BLIJVEN
DOOR SHARON HANEGRAAF

De magie van blijven.... en de weg er naartoe. Want leren blijven vergt oefening.
We zijn zo gewend om te vertrekken. Om ons lijf letterlijk af te splitsen. Ik neem
je mee in hoe we leren vertrekken bij ons zelf. 
Hoe het ons ooit geholpen heeft en nu tegenhoudt om te voelen en daardoor niet
doen wat we willen doen.
In de liefdesverwondingen van onze ouders, anders gezegd, daar waar onze
ouders zelf nog niet mee rond gekomen zijn, geven zij hun verwondingen door. 
Wanneer zij niet mochten voelen, is het lastig wanneer zij daar onbewust van
zijn, om hun kinderen wel te leren voelen. Wanneer verdriet er niet mocht zijn,
kunnen zij zelf moeilijk met verdriet omgaan en vaak daardoor ook met het
verdriet van hun kinderen. 

Als kind heb je een enorme zijnsloyaliteit. Een loyaliteit naar de ouders toe. We
fuseren als kind met de ouder, we gaan op in het verdriet van de ouder en
bewegen daar in mee. Het vraagt van je als kind dat je je afsplitst van je eigen
gevoel. Misschien wel van je eigen verdriet en lijf.

 

 
 

 

LEREN BLI JVEN
LEERT JE  HET LEVEN

AAN TE NEMEN
ZOALS HET WAS EN
NU IS .  HET LEERT JE

VOLOP IN HET
LEVEN TE STAAN 
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 Niet alleen de verwondingen van je ouders halen je uit je lijf, maar ook andere
ervaringen zoals op school of bijvoorbeeld een vroege operatie. 
En dan jaren later ontmoet ik deze mensen in mijn training. Wanneer het
moeilijk wordt vertrekken ze. Uit contact, uit het lijf. 
Niet alleen uit het contact met mij maar vooral uit contact met zichzelf. 

Leren terugkomen in het moment, daar waar het geraakte is, is een weg terug
naar het lijf. Dat vraagt moed. Want het vraagt je niet alleen om de situatie nu
aan te kijken maar ook om de oude opgeslagen pijn, die niet is genomen, te
voelen en aan te kijken. Je blijft namelijk bij alles wat er is en was. 

De magie ontstaat later.... 

"de magie
ontstaat

later"

RAAFWERK

ik neem je mee in een klein stukje uit mijn training:

Ze had zo geleerd om voor haar moeder te zorgen. De verantwoordelijkheid te
dragen omdat haar moeder dat niet zelf kon. Dit dragen van een last die niet van
haar was, zorgde ervoor dat ze niet anders kon dan uit haar lijf te stappen. Om
telkens volledig te vertrekken. 
Dit doet ze niet alleen bij haar moeder. Maar in elk contact stapt ze letterlijk uit,
met zichzelf en met de ander. Ik vroeg haar in een oefening contact met mij te
blijven houden terwijl ze haar verhaal vertelt. In het gezien en gehoord worden,
werd het geraakte gevoeld. En in het voelen kon ze blijven. En toen ontstond de
magie. Ze voelde wat er nodig was. Niet alleen het weten dat ze de last niet moest
dragen maar het voelen gaf haar de kracht om dat terug te geven wat niet van
haar was. 

Haar schouders zakte. In het blijven leerde ze weer te voelen. Leerde ze terug te
komen. Het leven weer te gaan leven. 
Op een diepe inademing telkens weer..... komt ze terug 
en op een diepe uitademing ,in contact, .....mocht ze laten gaan.  

http://www.raafwerk.nl/


AANNEMEN
DE BRUG TUSSEN KOPPIGHEID EN COMPASSIE

een moment uit het jaarprogramma professioneel
communiceren vanuit hoofd, hart en lijf

Voel je
welkom 

SYSTEMISCH WERK

BLIJVEN WWW.RAAFWERK.NL ,
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AANNEMEN
HET MAGISCHE KIND,  DOOR SHARON HANEGRAAF

Drie kussens, 
op een zat zij, 
op de andere twee denkbeeldige ouders. 
Ze vertelde haar vader dat ze zich niet gezien voelde. 
Ik vroeg haar te gaan zitten op de plek van vader en vanuit die plek antwoord te
geven. Een nuchter "maar ik hou toch van jou, je bent mijn oudste, je bent mijn
dochter", kwam. 

"Wat een mooi en nuchter antwoord", zei ik haar. "Ja dat klopt precies", zei ze. 
"Kun je het aannemen", vroeg ik haar. 
"Nee, niet helemaal", zei ze. 
"Ah", zeg ik, "het koppige staat er tussen in". 
"Het magische kind, die hoopte dat het anders was, dat het anders had kunnen
zijn". 
In het anders kunnen zijn, blijft de hoop, het verlangen en het gemis. "Wat heb je
nodig om het wel aan te kunnen nemen", vraag ik. "Compassie", zegt ze. 
"Kan je die voelen?" "Nee niet direct". 
Ik adem diep in en zeg haar, "wat als je ten diepste gelooft dat jij een ziel bent, en
je vader dus ook". "Dat je voorbij aan het ego gaat en alleen contact zou maken op
zielsniveau". 
"Leg je hand eens op je hart en sluit je ogen". "Zie je vader als een ziel, die ook
hier zijn reis maakt". 
"Kan je op dit niveau compassie voor hem voelen?" 
"Ja, dat kan ik". "Mooi", zeg ik haar. "Dus in wie je werkelijk bent kan je de
compassie voor de ander opbrengen". "En daarmee dus ook voor jezelf", zeg ik. 
"Want we zijn allemaal 1." 

Even later zegt ze, "maar hier kan ik het nog niet opbrengen". "De koppigheid
staat ervoor", zeg ik. "En dat brengt ook dat je het leven nog niet hoeft aan te
nemen, je blijft er van weg". "Je wilt de hoop nog niet laten varen".

Start maart 2022

 
L ICHAAMSGERICHT

COACHEN
Start februari 2022

(1 plek vrijgekomen)

 
MASTERCLASS
PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP

maart 2022
juni 2022

 
PROFESSIONEEL

COMMUNICEREN VANUIT
HOOFD,  HART EN LI JF

Start maart 2022 vol
Start mei en september 2022

 
TRAINERSOPLEIDING

Start Oktober 2022
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ADEMWERK
ADEM JE VRI J

Verbinden met je diepste zelf
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ADEM JE VRIJ
DOOR SHARON HANEGRAAF

Adem, ook wel pranayama genoemd is onze levensenergie. 
Het verbindt ons met het leven en met ons ware Zelf. 
Ademen gaat daarmee niet alleen over zuurstof inademen en afvalstoffen
uitademen. 
Bewust ademwerk leert je lichaam te ontspannen doordat je het zenuwstelstel
ontspant. Het bindweefsel ontspant en daarmee ook de spierspanningen in je
lijf. 
Oude en nieuwe imprints en trauma's, hoe klein of groot ook, slaan zich op in
het lichaam. Het stapelt en zet ons daarmee schrap om vrij te leven. 
Een ontspannen lichaam is een ontspannen geest. 
Wanneer je weet hoe jij jouw adem kunt gebruiken om weer te leren
ontspannen is er geen beter medicijn.

Anderzijds leer je midden in het leven te staan door letterlijk het leven in te
ademen. Niet bang te zijn voor wat er komt maar ook de moed te hebben om
los te laten, wat we leren door vol uit te ademen. 
Het is niet alleen de adem in en uit die het leven leert aannemen en leert
loslaten van wat er nodig is, maar het is ook de levensenergie die ons voedt. 
Die energie geeft of wanneer het stokt (de energie letterlijk uit ons haalt.) Het
haalt dan onze levenslust weg. 

Zonder onze adem, onze prana is er geen leven en toch verbinden we ons er
niet mee, maar nemen we het voor lief. 
Het brengt ons thuis in ons lijf, bij de stilte, het leert ons te blijven en het leven
aan te nemen in plaats van er van weg te lopen. 
Tijd om er liefdevolle aandacht aan te geven. 

Wil je meer over ademwerk leren kom dan naar de tweedaagse ademcoaching
op 1 en 22 februari. Kijk voor meer info op workshop ademcoaching 
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