
 

 

Koffieochtend  

met lezing van  

Gerry van Denken. 

Van "Denken" was een mooie aanloop voor haar lezing! 
Wij denken veel te veel met ons hoofd. Wanneer je 
geboren wordt ben je helemaal "zuiver", dan besta je 
eigenlijk alleen maar uit "liefde". Er zit nog geen kwaad bij! Zodra je naar school moet, 
dan zijn er ineens allemaal regels, dit mag je niet, of dat mag je niet, dus je wordt 
tegengehouden van dingen die jij juist wèl zou willen doen! Hoe ouder je wordt des te 
meer regels en wetten moet je naleven.                                                                                            
Je wilt ook graag "aardig" gevonden worden, dus je durft eigenlijk geen NEE te zeggen 

als er een beroep op je gedaan 
wordt en het iets is wat je 
eigenlijk niet wilt doen. Toch doe 
je het dan want je wilt die ander 
toch "pleasen"! Tegenwoordig 
hebben wij allemaal met social 
media te maken wat wil zeggen 
dat wij constant van buitenaf 
"belaagd" worden met vragen en 
informatie waar wij dan weer op 
moeten "reageren" en dat gaat zo 
de hele dag door! Ons bordje 
wordt voller en voller en zo 

langzaam maar zeker stiefelen wij af op een "burn out" af of een "bore out". Er ontstaan 
lichamelijke klachten, we voelen ons hondsberoerd tot ernstig ziek maar weten niet 
waar het vandaan komt. Je komt "vast" te zitten in jezelf. Gerry heeft dit aan den lijve 
ondervonden. Door het boek , leer positief denken, te lezen begon zij anders te denken. 
Zij moest met haar "gevoel" naar 
binnen, het buikgevoel leren 
kennen. Van DENKEN naar VOELEN!  
Eerst leren van jezelf te houden, dat 
je er mag zijn, dat je waardevol 
bent.  
Hoe kom je nou bij jezelf terecht? 
Gerry deed een oefening met ons. 
Ogen sluiten, handen op de buik 
leggen, voeten plat op de grond 



(contact met de aarde), 
inademen door de neus naar 
de buik toe, die voel je dan dik 
worden en dan rustig door de 
mond uitblazen zodat de buik 
weer plat wordt. Dit moesten 
we een paar minuten doen 
waarna ze ons vroeg wat wij 
gevoeld hadden. De een 
voelde "rust," de ander "weing 
gedachten" en de derde 

voelde "ontspanning". Zo voelt iedereen op zijn eigen manier maar komt wel dichter bij 
zichzelf. Wat zijn wij in wezen allemaal zelf?? was de volgende vraag, hierop gaven wij 
niet het goede antwoord. Het antwoord was LIEFDE in de kern in het diepste van ons 
zelf, zo zijn wij ook ontstaan als baby.  
Wanneer jezelf veel liefde geeft krijg je ook liefde terug! Voed je een kind op met te 
zeggen dat ze/hij waardevol is dat je van hem/haar houdt, dat hij/zij er mag zijn, dan 
krijgt het "zelfvertrouwen" inplaats van een kind dat van jongs af aan moet horen dat 
het niet deugt, vervelend is, er geen tijd voor hem/haar is en alleen maar negatief 
bejegend wordt krijgt geen zelfvertrouwen en voelt zich minderwaardig en is dus 
ongelukkig met zichzelf waarnaar het zich ook zal gaan gedragen!  Eindconclusie is dus, 
probeer van NEGATIEVE gedachten POSITIEVE gedachten te maken en dat kan alleen 
maar door eerst te leren van jezelf te 
houden en hardop te kunnen 
zeggen: “IK BEN BLIJ MET 
MIJZELF”!! En dat zul je dan ook 
uitstralen naar anderen! Jij bent de 
schepper van je eigen leven!  
Het was een interessante lezing. 
Gerry is een zéér gedreven vrouw 
met meerdere “gaven” die levendig 
kan vertellen en zodoende onze 
“aandacht” goed wist te behouden!  
 
Interesse? Ga naar 
www.gerryvandenkennaarvoelen.com    
 
Erna sloot de ochtend af met een dankwoord en een bloemetje voor Gerry die op haar 

beurt zei dat ze ons fijne toehoorders had gevonden!         

Marijke. 

 

http://www.gerryvandenkennaarvoelen.com/

