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“WHEN MIND, BODY 

& SOUL ARE IN 

HARMONY, 

HAPPINESS IS THE 

NATURAL RESULT”  
- Deepak Chopra 



En dat jij meer naar je lichaam wilt luisteren. Wat voor jou de reden ook is. Misschien merk 

je dat je veel aan het piekeren bent? Veel in je hoofd zit? Moeite hebt met het maken van 

keuzes voor jezelf? Door Human Design werden wij ons er enorm van bewust dat wij in 

een maatschappij leven waarin we leren keuzes te maken met ons hoofd, met onze mind. 

De welbekende rationele beslissingen. Want: je laat je toch niet leiden door je gevoel? Daar 

zijn we toch ‘te goed’ voor?  

Je hebt de volgende uitspraken vast wel eens gehoord: “Heb je daar wel goed over 

nagedacht?” “Weet je het wel zeker?” “Is dat nou wel verstandig?” “Je weet toch dat dit goed 

je is?” Maar wéét je mind eigenlijk wel wat goed voor je is? Human Design stelt van niet. Je 

mind is ontzettend goed in verwerken en analyseren, in het afwegen van verschillende 

opties: is optie A beter dan optie B? Maar als het gaat om wat jij écht wilt, dan kun je beter 

naar je lichaam luisteren! Hoe? Nou, dat is niet iets wat je zomaar even doet, maar wat 

alleen maar ontstaan door bewustwording en oefening. We hopen dat we je met deze 

gratis download en de oefeningen kunnen inspireren om hier zelf mee aan de slag te 

gaan! 

PS: Uiteindelijk kun je ook natuurlijk niet zonder je hoofd -zonder je mind: “It’s all about the balance”. Maar omdat we in onze kennismaatschappij al 

zo in ons hoofd leven, kan het geen kwaad om wat extra aandacht te besteden aan jouw prachtige lichaam. Op de volgende pagina lees je waarom!  

Hey jij, leuk dat  je er bent ! 

Liefs Ellis & Lion



Human Design helpt je om (weer) meer te luisteren naar (de signalen) van je lichaam. Maar 

waarom is dat zo belangrijk?  

• Je lichaam is waar je de RUST en VEILIGHEID in jezelf en in het moment vindt -dit in 

tegenstelling tot je hoofd, wat de voedingsbodem is voor gedachten, angsten (over de 

toekomst), piekeren, blijven malen over het verleden etc.   

• Het is de plek waar ENERGIE ligt opgeslagen, waar je je bewust wordt van je grenzen, 

behoeften en verlangens.  

• Het is -volgens Human Design- waar jouw INNER AUTHORITY* ligt: de enige plek van 

waaruit je kunt bepalen wat jij écht wilt en WAT WERKT VOOR JOU. Want een keuze kan 

op papier nog zo goed zijn, als het niet goed voelt, dan is het dat niet.  

• In je lichaam ligt een oneindige bron aan kennis en WIJSHEID opgeslagen (wist je dat je 

onderbewuste tot 200.000 keer meer informatie kan verwerken dan je bewuste brein?).  

• Je lichaam fungeert als een kompas; je hoeft je niet af te vragen waar je naartoe moet of 

oneindige lijstjes met voors- en tegens te maken. JE WEET HET AL. En dat geeft rust.  

• En tot slot; het is je lichaam dat je laat VOELEN dat je LEEFT. Het is waar je geluk, passie,  

blijdschap ervaart, maar ook spijt, verdriet en boosheid van bijvoorbeeld een verkeerde 

keuze.  

Waarom jij meer naar je lichaam wilt  luisteren

* Met uitzondering van 1-2% mental projectors, die over een outer authority beschikken.

PS: heb jij onze podcast (#11) hierover al geluisterd?



Oefening: In je lichaam

5 min

Stap 1: Ademhalen 

1. Zet een timer (5 minuten) . 
2. Sluit je ogen en adem volgens het volgende ritme (zie afbeelding): adem 4 

tellen in, houd adem 4 tellen vast, adem 4 tellen uit, houd adem 4 tellen vast. 

Let op: forceren is niet de bedoeling. Raak je buiten adem? begin dan met 3 (of 

zelfs 2) seconden per stap en bouw langzaam op. 

20 min

Afbeelding 1: ademhalingsoefening ritme, opdracht 1, stap 1

Er zijn verschillende manieren om meer uit je hoofd te gaan en meer in je 

lichaam te komen. De volgende vier stappen helpen je daarbij. Loop ze op 

volgorde door (dus begin echt met 1, daarna 2, 3, 4). En doe ze ook echt 

allemaal. In totaal besteed je 20 min. aan deze oefening. Wat heb je nodig? Een 

rustige plek om te zitten (bijv, yogamatje helpt, maar is geen must), een wekker 

of gebruik je telefoon als timer (tip: vergeet deze niet op vliegtuigmodus te 

zetten).



Stap 3: Bewust stil zitten  

1. Zet een timer (5 minuten) .  
2. Sluit je ogen en word je bewust van de stilte in je lichaam.  Luister naar je 

ademhaling, zonder dat je hier iets aan verandert. Komen er gedachten op? 

Observeer deze dan en laat ze vervolgens rustig voorbij gaan door je aandacht 

steeds weer terug te brengen naar je ademhaling.  

3. Blijf nadat de timer is afgegaan (en je deze uit hebt gezet) nog een aantal 

ademhalingen met gesloten ogen zitten om het effect te voelen. Wat voel 

je na deze oefening? Daalt je hartslag? Voel je je rustiger of misschien juist 

onrustiger worden?  

 

5 min

5 min

Stap 2: Bewust bewegen  

1. Zet een timer (5 minuten) . 
2. Sluit je ogen en voel hoe je lichaam wil bewegen. Voelt het bijvoorbeeld fijn 

om een bepaald lichaamsdeel te stretchen? Of wil je met je nek draaien? Wil je 

je uitrekken, wil je een beetje heen en weer deinen? Wil je je het liefst groot 

maken of juist klein? Wil je alles even los schudden, wil je dansen en springen, 

of blijf je liever rustig zitten of liggen? Alles is okay, elke beweging is OK.  

3. Blijf nadat de timer is afgegaan (en je deze uit hebt gezet) nog een aantal 

ademhalingen met gesloten ogen zitten om het effect te voelen. Voel je 

verschil? Stroomt het meer? Voel je meer ruimte in je lichaam?

3. Blijf nadat de timer is afgegaan (en je deze uit hebt gezet) nog een aantal 

ademhalingen met gesloten ogen zitten om het effect te voelen. Ervaar je 

meer rust? Zijn je gedachten wat meer naar de achtergrond verdwenen? Of 

misschien voel je je zelfs wel een beetje dizzy? 



“THERE IS MORE 

WISDOM IN YOUR 

BODY THAN IN YOUR 

DEEPEST 

PHILOSOPHY”  
-Friedrich Nietzsche



Stap 4: Aanraken  

1. Zet een timer (5 minuten) .  
2. Sluit je ogen en raak je hele lichaam aan, van je tenen tot aan je gezicht. Je 

bent vrij om de manier te kiezen die goed voelt voor jou, maar probeer te 

variëren in druk, snelheid en intensiteit. Denk aan; zacht liefdevol strelen, 

zacht of wat harder knijpen, rustig of snel wrijven, zachtjes slaan of kloppen. 

3. Blijf nadat de timer is afgegaan (en je deze uit hebt gezet) nog een aantal 

ademhalingen met gesloten ogen zitten om het effect te voelen. Ben je je 

meer bewust van je lichaam? Voel je tintelingen of andere sensaties in je 

lichaam? 

5 min



Herhaal deze oefening zo vaak je 

wilt. Houd om effect te zien -in het 

begin- minimaal 2-3 keer per week 

aan. En wees creatief! Moet je 

wachten in de rij bij de supermarkt, 

op een afspraak die te laat is,  of de 

trein? Dat is een perfect moment om 

een aantal keer diep in te ademen 

en even met aandacht je lichaam te 

voelen. Ook een toiletbezoek of 

tijdens het tanden poetsen zijn 

perfecte momenten om even bij 

jezelf in te checken. Hoe voelt mijn 

lichaam op dit moment?  

En vergeet niet -waar je ook gaat, 

één ding is zeker- je lichaam gaat 

altijd met je mee! Voel je je 

onrustig of gestresst? Het enige 

wat je hoeft te doen is even in te 

checken bij je lichaam. Dus even 

bewust je lichaam voelen of de 

aandacht naar je lichaam brengen, 

in plaats van als een kip zonder 

kop -of andersom: als een hoofd 

zonder lichaam- door te rennen.  

Enjoy the ride! 

Meer doen? 

’ ’ 

 ’  ’ “Go inside and listen to 

your body, because 

your body will never lie to 

you. Your mind will play 

tricks, but the way you 

feel in your heart, in your 

guts, is the truth.” 
- Miguel Ruiz



School of Human Design is een initiatief van Ellis Clay & Lion Jacobi. Met School 
of Human Design helpen zij je jouw unieke (Human) Design te leren kennen, 
maar vooral te leren leven. Dit doen zij door online cursussen en e-books aan te 
bieden op de School of Human Design Academy.  

Check voor meer informatie én inspiratie de website: 
www.schoolofhumandesign.nl.  

Of luister naar de School of Human Design Podcast (te beluisteren via alle 
bekende platformen).  

En volg jij de School of Human Design socials al? 

    
           @schoolofhumandesign 
  
           Schoolofhumandesignnl 

  


