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Het is vakantie. Tijd om samen door te brengen, 

rust te pakken en te genieten. Ik neem deze  

periode vaak even de tijd om terug te denken 

aan wat is geweest en wat er nu is. Geeft mij 

een goed gevoel. Waar krijg jij een goed gevoel 

van?  

 

Mijn zoon is deze maand jarig en ik kijk naar de foto’s 

in de kast. Als baby, peuter en kleuter. De tijd is  

voorbij gevlogen. Dankbaar ben ik, wat een rijkdom. 

Wanneer ik naar de foto’s en video’s kijk besef ik me 

ook hoe we als ouders zijn gegroeid. Ik word blij van 

wat ik zie, voel me gelukkig en dat geeft me een goed 

gevoel. Dat is ook een van de redenen waarom ik veel 

foto’s maak, ik vind het heerlijk om mooie en dierbare  

momenten weer te zien.  

~Enjoy the little things ~ 

 

Ankers 

Foto’s waar je blij van wordt, muziek waar je van  

geniet of je komt in een bepaalde omgeving tot rust, 

worden ook wel ankers genoemd. Een anker is een 

externe prikkel dat een bepaalde stemming (van  

binnen) oproept. Misschien heb je zelf een foto waar 

je een goed gevoel bij krijgt of dat de geur van vers 

gebakken appeltaart iets met je doet. Het kan ook zijn 

dat je een liedje hoort en onbewust doe je ineens een 

bepaalde beweging (want dat is toevallig het liedje dat 

op de sportschool tijdens de groepsles gebruikt wordt. 

Gebeurd mij wel eens  ). 

 

We hebben allemaal ankers. Bij de een meer bewust 

aanwezig dan bij de ander. Welke heb jij zoal? Wie 

weet herken je er de komende tijd (nog) meer.   

 

Wanneer ik een goed gevoel krachtiger wil maken, 

denk ik terug aan een mooi moment, aan wat ik toen 

zag en hoe ik me voelde. Of wanneer ik me energieker 

wil voelen dan heb ik daar een passend  liedje voor.  

 

Tip 

Wil je ook dat goede gevoel oproepen op het moment 

dat jij dat wilt? Probeer dan eens deze korte oefening 

van een paar minuutjes wanneer het jou uitkomt: 

 

Denk aan een moment waarin jij je heel goed voelde, 

misschien komen er wel meer omhoog en dat is ok. 

Loop ze in gedachten even langs, wat zag je, wat 

voelde je en wat hoorde je. Maak het maar mooier, in 

kleur en geur. Voel waar het goede gevoel zit in je 

lichaam en haal daarna even diep adem en strek je 

even uit. Dit goede gevoel kan je later weer oproepen 

en inzetten wanneer jij dat wilt. Nu even testen?  

Stel je dan een moment voor in de toekomst waarbij 

je dit goede gevoel weer wilt voelen. Kijk maar eens 

naar jezelf, wat zie je en wat hoor je tegen jezelf  

zeggen. Kijk daarna vanuit je eigen ogen en voel hoe 

het voelt, van top tot teen. Adem weer even diep in 

en kom weer terug. Schud, spring of strek je even  

lekker uit. 

 

Vind je het (nog) lastig om deze korte oefening zelf te 

doen en wil je dit onder mijn begeleiding ervaren? 

Contact me gerust, je bent van harte welkom.  

 

Shelley Brandon 

Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 

Wil je ook een specifiek probleem, thema of vraag  

behandeld zien? Laat het me weten. 
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