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Dat ligt aan jou!
'Door jou ben ik niet gelukkig en het is jouw 
schuld. Als ik iets wil, luister je niet naar mij 
en dat is niet de eerste keer. Dat maakt me 
boos en dat komt door jou. Je luistert nooit 
naar wat ik zeg.' 

Soms hoor je deze uitspraken van iemand: 
allemaal voorbeelden wanneer men eigen-
schappen of emoties van zichzelf tracht te 
ontkennen, verbergen of verdringen door deze 
toe te schrijven aan iets of iemand anders.  
Je plaatst je (onbewust) in de rol van slachtoffer: 
anderen behoort alle schuld toe. Het ligt niet 
aan jou. 

Op dat moment een gesprek voeren is meestal 
moeilijk: je staat er immers niet meer open voor, 
maar laat je leiden door emoties. Je dwaalt af 
naar zelfmedelijden: je doet het allemaal jezelf 
aan. Het zegt iets over jezelf: jouw pijnen, jouw 
gevoeligheden, jouw geloof in het leven, jouw 
gezin, jouw verwachtingen.

Projectie kan echter ook positief zijn.  
Denk bijvoorbeeld aan verliefd zijn, je veilig 
voelen, zorg ontvangen, aandacht krijgen. 
Wanneer je deze emoties leert (h)erkennen, 
leer je jezelf beter kennen en kun je een 
bewuster leven gaan leiden. 

Wat je in anderen ziet, zegt vaak meer over 
jezelf dan over de ander. Onbewust plaats 
je je eigen gevoel in een ander ('projec-
teert’) hoe die zich volgens jou voelt, wat die 
volgens jou vindt. Als jij je hiervan bewust 
wordt, heb je geen oordeel meer: je ervaart 
vrede, rust.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen  
om te herkennen waar jouw projecties 
ontstaan zijn?
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Vermoeidheid, concentratiegesprek, slecht slapen, huilbuien, stemmingswisselingen of  
een gejaagd gevoel. Al deze klachten kunnen ervoor zorgen dat je niet lekker in je vel 
zit. Een logische stap is dan richting de huisarts, die je doorverwijst naar de praktijk
ondersteuner of de psycholoog. En dan?

Als je genoeg 
gepraat hebt

Je voert gesprekken, en nog meer gesprekken. 
Over de dingen waar je in je leven tegenaan 
loopt of de belemmerende patronen die je 
lastig kunt loslaten. Na al dat gepraat ben je 
niet de eerste die op een dag denkt: ik ben 
wel uitgepraat! Je hebt het idee dat je je issues 
wel verwerkt hebt. Desondanks sluimert er 
een onbestendig gevoel dat je er tóch nog 
niet helemaal klaar mee bent. Heel dubbel. 
Je wilt verder met je leven, maar er zit nog 
steeds ergens iets dwars. Wat het ook is, het 
belemmert je om volledig in je eigen kracht 
te staan. Moet je dan maar weer terug naar 

de psycholoog? Maar wat moet je daar nog 
zeggen? Alles is inmiddels al uitgekauwd!

Met kinesiologie hoeven we juist niet uitvoerig 
te praten. Met spiertesten kan ik erachter 
komen waar jouw emotionele blokkades zitten. 
Deze blokkades kan ik vervolgens weghalen 
door de spieren te versterken. Na een aantal 
behandelingen ga je merken dat je dit keer wél 
hebt afgerekend met jouw belemmeringen.  
Dat geeft jou een gevoel van vrijheid en 
opluchting. Je zit lekkerder in je vel en voelt  
de energie weer stromen!
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