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Opdrachten bij Training HeartConnection 2 
 
Schaf een A4 schrift aan. In dit schrift schrijf je je inzichten, onderstaande opdrachten en 
eventuele oefeningen. Beantwoord onderstaande vragen zo goed mogelijk voordat de 
training begint. Neem hiervoor de tijd, want als je ouders, tantes, ooms en grootouders 
nog leven is het heel behulpzaam als je die om informatie kunt vragen. 

 

Dag 1: Jouw Biografie 
 
Bepaal de datum van jouw zelfstandige leeftijd. 
Wanneer ben je op jezelf gaan wonen, zonder financiële bijdrage van je ouders? 
Exact met de maand. Bijvoorbeeld 22 jaar en 11 maanden. Of 18 jaar en 4 
maanden. Ben je geadopteerd? Dan is dit je zelfstandige leeftijd. 
 
Maak de biografie van je eigen leven, het liefst met exacte data. 
Als je de exacte data niet meer weet, dan ongeveer. Welke momenten waren 
dramatisch, onverwachts, een shock in je leven en noteer ze op je tijdlijn. Wat 
waren fijne momenten? Heb je kinderen? Zo ja, wanneer zijn ze geboren? (schrijf 
op tijdlijn van je biografie) 
Schrijf je ziektes/operaties/e.d. op je tijdlijn. Als je ouder(s) of 1 van je kinderen 
(inclusief abortussen en miskramen) zijn overleden schrijf dit op je tijdlijn, 
waaraan en wanneer zijn ze overleden? Enzovoort. 

 
Dag 2: Jouw Familiestamboom 
 
Als je de familiestamboom uitgebreid maakt, kom je meer van jezelf te weten, 
dus trek hier meer tijd voor uit. Hoe meer input hoe meer output! Op internet zijn 
er diverse sites waar je gegevens van je familie kunt vinden, mits betreffende 
gemeente dit heeft ingevoerd. 
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Maak een familiestamboom van 3 generaties of meer 
 
Schrijf ziektes / beroepen op bij je voorouders 
Waaraan zijn ze overleden? Hoe oud? Vermeld jaartallen 
Familie drama's? Jaartal? 
Noteer ook de miskramen en abortussen 
Noteer de nummers van jezelf en je familieleden, in volgorde van datum. 
Voorbeeld: De eerste is een abortus (A=nr1), de tweede een jongen (J=nr2), de 
derde een miskraam (MC=nr3) en de vierde een meisje (M=nr4). Miskramen, 
overleden kindjes en abortus tel je mee. Zo bepaal je jouw geboortenummer en 
die van je familie. 
Drama's? Agressie? Bedrogen/opgelicht? Geld verloren? Armoede? Rijk? 
Zijn er patronen die zich herhalen in de familie? 
Zijn er "erfelijke" ziektes? 
Welke overtuigingen leefden je (voor)ouders? 
Ongelukken? Hoe oud? Welke periode van het jaar? 
Zijn er familiegeheimen? Dat je voelt dat er iets verborgen voor je gehouden 
wordt? 
Hoe hebben je voorouders WO I en WO II ervaren / beleefd? Hongerwinter? 
Verzet? Onderduiken? Onderduikers? In leger? Bombardementen? Vermoord? 
Abortussen? Miskramen? Overleden kinderen? 
Enzovoort. 

 

Dag 3: Levensblauwdruk (= periode van 30 maanden) 
De levensblauwdruk betreft de periode van de 9 maanden voor de conceptie, de 
9 maanden van de zwangerschap en de 12 maanden van het eerste levensjaar. 
Verzamel verhalen, gegevens, sfeer en gebeurtenissen gedurende deze 30 
maanden, rondom je zwangerschap. 
9 maanden voor je conceptie: Werk ouders ? Financiële situatie? Land? 
Omstandigheden? Dierbare / familie overleden? Enzovoort 
Conceptie: Wat was de intentie van je ouders om jou te krijgen? 
Zwangerschap: Hoe was de zwangerschap? Relatie met familie? Relatie met 
echtgenoot(e)? Welke overtuigingen leefde je moeder? Medicijnen? Fysieke 
complicaties? Dierbare / familie overleden? Werkte vader buitenshuis? 
Bevalling: Hoe was de bevalling? Waar en onder welk omstandigheden? 
Ingrepen? Sfeer? Snel of lange bevalling? Complicaties? Wie was er bij? Ben je 
vernoemd naar een familielid, omschrijf dan die persoon. Ben je vernoemd naar 
een artiest, lied, boek, omschrijf deze persoon. 
Eerste levensjaar: Wat is er gebeurd in je 1e levensjaar? Ziekte? Overlijden 
familie/vrienden? Ongeluk? Alcoholisme? Leugens? 

 

Veel plezier! 


