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RUSTEN
Hoe rust jij? In jezelf en bij de ander? Of ben
je eerder alert en waakzaam. De vraag is of je
er bewust van bent. Want deze alertheid
bouw je op in je lichaam en zit er vaak al
heel lang. Het heeft niet alleen effect op je
humeur of effectiviteit maar ook op hoe jij
relaties aangaat. Want het kunnen rusten
heeft alles te maken met overgave. 

CONTROLE

Controle is een illusie van het ego. Om daar
niet te hoeven zijn waar je bent. Het
activeert ook de vecht modus in ons. En
daardoor is ons lijf gespannen en uitgeput.
Een uitgerust lijf begint dus bij overgave in
het besef dat jij maar een klein onderdeel
bent van iets groters. .  

OVERGAVE
Overgave is niet alleen overgave aan wat er
is in het nu, want meer dan het nu is er niet.
Maar ook overgave aan wie jij werkelijk
bent. En dat is meer dan je fysieke lichaam.
We zijn namelijk ontstaan vanuit iets
groters. Durf jij te vertrouwen op dat wat
groter is dan jij denkt te zijn? 

HOE WEER GELUKKIG
TE ZIJN
O m d a t  d a t  w a t  e r  n i e t  m a g  z i j n  a l t i j d  d e  d y n a m i e k
b e p a a l t  

Ogen die mij aankijken of dat ik het mag oplossen en ogen die niet hebben
geleerd zelf het antwoord te zoeken. “Waarom is dat verlangen zo groot?”,
vraag ik haar. “Omdat ik rust wil en gewoon gelukkig wil zijn”, zegt ze
volhardend.

L E E S  H I E R  D E  B L O G :  W A T  W I L  I K  M E T  M I J N  L E V E N

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

V i e r  t i p s  d i e  j e  h e l p e n  r u s t  t e  v i n d e n

Geef de hoop op dat het anders had kunnen zijn
Ga op zoek naar de plek in jouw lijf waar jij rust vindt en maak daar elke dag contact mee
door je hand op die plek te leggen en adem er naartoe
Zoek je rust bij diegene waar jij je fijn bij voelt en vraag of je je hoofd mag neerleggen om te
rusten
Ga op zoek naar wat je innerlijk energie kost en zoek begeleiding in het tot rust komen van
jouw verhaal. 

Hoe rust jij bij jezelf en de ander? Rusten gaat over innerlijke rust van binnen. Kunnen rusten
bij wat het leven je heeft gebracht en het daar laten waar het ook hoort. Want alleen vandaag is
nu en alles wat er is. 
En toch gaat het ego telkens terug naar het verleden. Het rengt ons terug bij twijfel, angst,
verdriet en boosheid. In het niet meer anders willen of hopen dat het anders wordt kun je het
leven aannemen zoals het nu is. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het ego is hardnekkig. En
alles heeft plek nodig. 
De vraag is wat tussen jou en je hoofd neerleggen instaat?  Je hoofd neerleggen zonder dat je
hoofd aan de haal gaat, je onrustig voelt of uitvluchten zoekt om niet te hoeven voelen. 
Of juist je hoofd op de ander te leggen en daar in overgave te zijn. Wat houd je weg bij jezelf?
Want wie we werkelijk zijn is rust, is stilte. 

Vier tips om meer rust te vinden:
1.
2.

3.

4.

N u m m e r  0 4

VERBINDEN
d o o r  S h a r o n  H a n e g r a a f

Tijdens het jaarprogramma professioneel
communiceren vanuit hoofd, hart en lijf,
leer je verbinden met jezelf, de ander en
alles wat er is. 
Je komt thuis bij jezelf en leert rusten bij
jezelf en de ander. En leert ook vanuit
jouw eigen stevigheid jouw leven te leven
zoals je dat graag wilt. Want rusten is ook
vanuit de innerlijke rust te voelen wat je
energie geeft in het leven. Zodat jij jouw
leven ten volste kunt leven. Dit lukt je
omdat je leert in het programma wat je
energie kost en geeft en dus bewuste
keuzes kunt maken wat bij jou past. 

Het programma start weer in mei en
september. Voel je heel erg welkom. 

Raafwerk.nl

"Meer leren
rusten"
Podcast #81

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://open.spotify.com/show/3x0WEvLH8UXuu3FvJ288Nn
https://www.raafwerk.nl/systemisch-werken


OVERGAVE

Er is alleen het
NU 

 

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

Overgave aan jouw verlangen en
levensenergie
DOOR MARIJN VAN LUI JK

Overgave aan wat is. Of wat misschien nog wel moeilijker is, overgave aan
wat niet is of wat niet is geweest. Aan wat nooit meer kan zijn. Overgave aan
dat waarvan je graag had gewild dat het anders was geweest en leren toelaten
dat dit is wat het is. Overgave aan je gemis, aan je verlangen. Zonder dat je
er direct wat mee hoeft te doen. 

Ben je in staat om bij het gevoel van gemis of verlangen te blijven, zonder er
iets mee te moeten of te willen? Kan je je ogen dicht doen en je verbinden
met het verlangen in jou? In jezelf de stilte zoeken en je verbinden met hoe
het voelt wanneer jouw verlangen vervuld wordt. En kan je ook bij dat
gevoel blijven? Door daar te blijven, voel je dat alles er al is. Niet buiten jou
maar in jou. Overgave vraagt om bij dat gevoel van het verlangen in jou te
kunnen blijven, zonder per se te willen dat het verlangen ook direct wordt
vervuld. Want dan kom je in een gevoel van tekort of gebrek terecht, het
ego. En ga je naar het verleden of naar de toekomst. Terwijl het enige dat er
is, is het nu. Zo kan je je ook verbinden met je gemis. Zonder het gevoel van
gemis op te willen vullen. Maar door er bij te blijven en je over te geven aan
dat het gemis er is. En als het gemis er mag zijn, dan kan je vanuit die plek
vrijere keuzes maken, niet vanuit het ego maar vanuit het zelf in jou. Dat
geldt ook voor je verlangen. 

Overgave is ook durven vertrouwen dat je precies bent waar je moet zijn.
Overgave aan dat je zelf misschien niet altijd de invloed hebt die je denkt te
hebben. Al is er wel een verschil tussen het leven je laten overkomen en zelf
de leiding nemen over je leven. Leiding nemen over je leven kan ook door
overgave. Door jouw eigen invloed te zien op hoe je omgaat met de dingen
die op je pad komen, door te leren luisteren naar de stroom van het leven in
jou. Misschien wel dat je durft te vertrouwen dat er iets groters is dan jijzelf.
Dat zich uit door jouw levensenergie. En dat het overgave vraagt om die
energie te volgen. 

 

 
 

 

LEREN BLI JVEN
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Als het je mee laten voeren op een rivier, die soms rustig voortkabbelt en
dan weer over gaat in een stroomversnelling met hoge golven. 
Kan je je dan zonder angst overgeven aan de golven en het snelle onstuimige
water? Of blijf je zwemmen tegen de stroom in, wetende dat je dat niet
eeuwig vol kan houden omdat je bewust of onbewust voelt dat je moe wordt?
Blijf je tegen de stroom in zwemmen terwijl je verlangt naar het kabbelende
water? Of weet je dat je niet bij het kabbelende water komt zolang je tegen de
stroom in blijft zwemmen? 
Niet voordat je je hebt overgegeven aan de golven en het snelle water je mee
kan voeren naar de plek waar je moet zijn. Misschien kom je wel uit op een
plek daar waar de rivier uitmondt in de oceaan en laat het leven je een plek
zien die je nog niet kende. Leer luisteren naar de stroom binnen in jou. En
durf met overgave en vertrouwen die stroom te volgen. 

"de magie
ontstaat

later"

RAAFWERK

Overgave aan jouw levensenergie. Als een bloembol in de grond. Met
eenzelfde levensenergie ontpopt een bloembol zich tot een prachtige bloem,
daar in de omstandigheden die het beste bij haar passen. 
Een roos hoeft geen tulp te zijn en een krokus geen madelief. Zet meerdere
bloemen bij elkaar en ze doen geen wedstrijdje wie er het mooiste uit ziet.
Een bloem die later bloeit, bloeit nog wanneer andere bloemen zijn verwelkt.
Iedere bloem is perfect in zijn eigen imperfectie. Soms zijn we even vergeten
welke bloem we zelf zijn. 
Denken we vanuit het ego dat we een andere bloem moeten zijn of willen we
in de herfst tot bloei komen terwijl voor het voorjaar de tijd is om te stralen.
De wijsheid en kracht waarmee een bloembol tot bloei komt hebben alle
bollen gemeen en is prachtig. Die levensenergie huist ook in ons. 

In onze masterclass en jaaropleiding leer je te leven in overgave en te
luisteren naar waar jouw levensenergie je brengen wilt, vanuit jouw ware
zelf.
 

http://www.raafwerk.nl/
https://www.raafwerk.nl/persoonlijk-leiderschap
https://www.raafwerk.nl/professioneel-communiceren


UNIVERSUM
DE WEG TERUG NAAR HUIS

Wat als het donkere gat niet alle sterren verwoest?

Voel je
welkom 

SYSTEMISCH WERK

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

UNIVERSUM
DE KRACHT VAN HET DONKER ,   DOOR SHARON
HANEGRAAF

Sinds kort volg ik het account van NASA via instagram. 

Wauw wat een thuiskomen. Ik voel me weer een klein kind. Of eigenlijk
voel ik alles in mij wakker worden. Grappig hoe ik dat koppel aan het
kind zijn, want klaarblijkelijk kunnen we dat als kind goed. Als kind
staan we ook nog dichter bij wie we werkelijk zijn. Stilte, de Bron. Het
universum. Veel meer in contact met ons zelf. Kijk maar eens op het
account, waarin ze spreken over het universum, en het ook direct wat
minder zweverig wordt. Want we leven nu eenmaal tussen de planeten
en sterren. En alles heeft een enorm effect op ons zonder dat we er bij
stil staan.

Lang werd er gedacht dat de donkere gaten de sterren verwoesten, licht
verwoesten. Onlangs kwamen ze er achter dat dat helemaal niet altijd
zo hoeft te zijn. Zo'n prachtige metafoor vind ik het van het leven. 
Vaak zijn we bang dat het donker ons verder naar beneden trekt. Mijn
ervaring is het tegenovergestelde. 
Ja, ik ben het eens dat het je even of misschien wel langer naar beneden
trekt maar er ook nog altijd een keuzevrijheid is om eruit te komen, om
een weg te vinden, met of zonder hulp om dat wat je aangereikt krijgt,
van te leren. En erop durven vertrouwen dat het universum, jij, de
Bron, want we zijn allemaal uit hetzelfde ontstaan, deze lessen zelf wilt
leren. 
Ik geloof er namelijk heel erg in, dat we hier om een reden zijn. En
daarom ook op zoek zijn naar de lessen en ervaringen die we krijgen.
Diep van binnen weten we dat in de stilte. De plek, waar we als we ons
eraan over geven, ook direct thuis komen, direct voelen dat het goed is.
Het is de plek van binnen. De weg naar binnen, naar overgave, Yin, de
Maan. En dat is nou precies waar we zo weg van blijven, het donker.
Mijn ervaring is dat we telkens via dit donker en deze stilte steeds meer
innerlijke vrijheid en daarmee rust ervaren.

Wat als je durft te vertrouwen dat jouw licht niet stuk gaat, maar alleen
maar meer helder gaat schijnen. Wat als jij durft te vertrouwen dat je
onderdeel bent van iets groters en durft te varen op jouw intuïtie die
verbonden is met het universum. Want het universum ben ook jij. Het
is de tocht terug naar huis. 
Voel je welkom in de masterclass om jouw licht te laten schijnen.

Start maart 2022

 
L ICHAAMSGERICHT

COACHEN
Start september 2022

 
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. Kijk voor meer info op workshop ademcoaching 
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