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Hallo allemaal …

Maak kennis met …

Tim

en 

Yasmine

Hé … goed zo Yasmine, 

je bent net op tijd! 

Tim staat al een tijdje klaar!
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Bericht van Hanneke: 

Yasmine en Tim hebben dit hele boek al een 
keer doorgenomen en alle oefeningen en 
binnen-ogen-kijkspelen gedaan. 
Ze wilden graag helpen om alle informatie 
en oefeningen van dit boek aan jou duidelijk 
te maken. 

Hanneke zegt: 

Ik gebruik de oefeningen die ik beschrijf in dit Beter-Bij-Je-Zelf doe-boek heel vaak in 
mijn praktijk. 

Ik vind het fijn ze in dit boek te zetten, zodat je thuis als je dat nodig hebt, zelf de oefe-
ningen kunt doen. Yasmine en Tim helpen mij zo goed mogelijk. Ze hebben goed geoefend 
en staan te trappelen van ongeduld om je te laten zien hoe leuk en fijn het kan zijn om 
deze oefeningen te doen. Veel plezier! 
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De rode fase

Waarin je bezig gaat met:

… beginnen

… gevoelens

… jou

… wat je voelt

… hooggevoeligheid

… wat energie is

… een oefening voor ontspanning
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Hoe werkt het?

Hallo … beste … lieve … en aardige … (voor)lezer,

Dit is niet zomaar een doe-boek. Dit is een doe-boek om je te leren beter bij jezelf te 
blijven. Daarom heet het ook zo: Energie doe-boek Beter-Bij-Je-Zelf. 

Het gaat over hoe dát wat je voelt, ook verbonden is met iets wat we ‘energie’ noe-
men. Samen zijn ze ook weer verbonden met kleuren. 

Ooh!  … hallo Tim…
niet het kleuren met verf en een échte kwast …!!!
Nog even wachten …
Lees maar verder, het wordt zo wel duidelijk.


