
Met de stroom mee
Hoe je het leven voor je laat werken



Introductie

Even voorstellen

Waar gaan we het over hebben?

Takiwatanga



Creatie vs Reactie



Reactie



Creatie



Alle gebeurtenissen in je leven, 
gebeuren in een context



NOORDPOOL



TAHITI



CLOU

ALLES WAT JE IN DE JUISTE CONTEXT STEEKT 
GAAT VANZELF



Context

Noordpool:
Frustratie, boosheid, tegenslag

Tahiti:
Flow, gaat vanzelf, happy



Voorbeeld eigen leven





TAHITI



MENSEN LEVEN IN TAAL



Interne stellingen





Met taal nieuwe context creëren

1. Oude context

2. Nieuwe context

3. Speech act 

4. Creation question



Commitment 



Quote van Sadghuru
Jaggi Vasudev;

“The first and foremost
thing is to organise the 
mind and to organise
your emotions, body 
and energy in that line”

Weten Wat JIJ Wil



Speech act Waarmaken d.m.v. handelen 

 Ruis

 Uitzenden

 Ontvangen



Quote van Sadghuru Jaggi
Vasudev;

“What is possible or not
possible is not your
business. It’s Nature’s
business. Your Business is 
just to strive for what you
want”

Waarheid in Woord en Daad





Takiwatanga: Ik BEN het besluit



Authenticiteit

• Afspraken nakomen 
• Being authentic = being true
• Zijn mensen met autisme authentieker?



OEFENING

1. Wat is mijn act?
2. Wat is eigenlijk waar?
3. Hoe gaat het ten koste van anderen?
4. Hoe gaat het ten koste van mezelf?



Environment responds to the 
notes you are playing



Emoties erkennen



Acceptatie en E.Q.



Quote van Dr. Jordan B. 
Peterson (vrij vertaald);

“Leugens ondermijnen je 
geweten en je intuïtie. Dat 
gaat ten koste van de 
betrouwbaarheid van je 
innerlijk compas.”



Onderdrukking en Angst

Overleven Bevriezen

Takiwatanga: WORD wat je vreest
LET OP: Begeleid & getraind ontspannen & confronteren



Quote van Valarie Kaur;

“Joy is the gift of love,
Grief is the price of love,
Anger is the force that 
protects it.”

Emoties als toolbox



Training en Begeleiding
Commitment/Emoties erkennen

Habit tracking
Coach/Docent/Psychiater
Ontspanningstechnieken
Hatha Yoga
Qi gong

Voor aanbevelingen: neem contact op met 
Jelle Wils: jelle.wils@gmail.com





Dankwoord/Bronvermelding

Carl Jung
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Eckhart Tolle
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Dr. Jordan B. Peterson
Sadghuru Jaggi Vasudev
Cursus: Creative consciousness
Cursus Healing Tao, Mantak Chia




