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Audio 
Muziek kan je raken. Herken je dat; je hoort een liedje op de radio welke je al 

heel lang niet meer hebt gehoord. Bij de eerste noten herinner je je meteen 

een bepaalde periode in je leven in de tijd dat dit liedje vaak op de radio te 

horen was. Het is niet alleen de herinnering aan deze periode maar hierbij 

komen meteen ook de gedachtes van destijds boven alsook dezelfde gevoelens 

en emoties. Deze emoties kunnen zowel betrekking hebben op een positieve 

alsook een negatieve herinnering/ervaring. Liedjes kunnen je ook in een andere 

stemming brengen. 

INHOUD: 

• Pijnontmaskerd playlist 

• TOP 10 PIJN 

• Iris Hond 

• Susan Blokhuis – voor iedereen 

• Geleide meditaties 

Pijnontmaskerd playlist 
Als je drukt op onderstaand Spotify© symbool heb je toegang tot mijn 

persoonlijke “pijnontmaskerd playlist”. Ruim 100 nummers welke je kunnen 

inspireren. Vind je dat er een nummer ontbreekt welke in deze lijst past; mail 

naar pijnontmaskerd@gmail.com 

 

 

 

mailto:pijnontmaskerd@gmail.com
https://open.spotify.com/user/woutervandongenvierlingsbeek/playlist/4dl6AWCW6phbjG8D0GheDh?si=ogEfbWySTYutXw6OqY6M_w666
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TOP10PIJN 
Hieronder de “TOP10PIJN” die je met de juiste interpretatie helpen om jouw 

pijn te ontmaskeren. Neem de tekst goed in je op, zet hem lekker hard en voel 

wat het nummer met je doet! (natuurlijk wel oppassen voor 

gehoorbeschadiging!) 

Door op de desbetreffende titel te klikken is het liedje direct te beluisteren via 

Youtube©. 

 

 Titel Artiest Bijzonderheden 

1 Mooi Marco Borsato Hoe val je in slaap; hoe begint je dag? 
Open je je ogen met een traan of met 
een lach? En kijk je om je heen, en zie 
je dan de zon? Of zoek je achter alles 

naar de schaduw op de grond? En leef 
je voor geluk, of sterf je van verdriet? 

En voelt dat als een keuze, of heb jij die 
keuze niet? Het maakt niet echt iets uit, 
of dat de waarheid is of niet. Het is hoe 

jij het ziet… 
Hoe mooi kan het leven zijn; het is 

maar hoe je kijkt; het is maar wat je 
droomt. Hoe mooi is jouw 

werkelijkheid? Jij bent net zo rijk als je 
je voelt. 

 
2 Leef André Hazes jr Een vrolijk opzwepend refrein met 

pakkende coupletten. De boodschap; 
haal alles uit het leven, je moet het zelf 

doen. 
 

3 Laat het los Willemijn Verkaik De soundtrack van animatiefilm 
“Frozen”. Loslaten van overtuigingen 

uit het verleden of verwachtingen naar 
de toekomst is belangrijk in het 

doorbreken van de negatieve spiraal. 
 

4 Nooit meer een morgen Marco Borsato Wat als… 
Een lied waarbij leven in het moment 

centraal staat, los zorgen of 
verwachtingen voor de toekomst.  

 
    

https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o
https://www.youtube.com/watch?v=2H0yWKdZM8g
https://www.youtube.com/watch?v=logaMSPVV-E
https://www.youtube.com/watch?v=AQ9J1YA1c-E
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5 Tweede kans Marco Borsato In eerste instantie een liefdeslied. Maar 
luister het eens als je in de spiegel kijkt 

waardoor de woorden “je” en “jou” 
betrekking hebben op jezelf. Zeker als 
je eenmaal in het positieve gevoel zit 

heeft dit heel veel kracht. 
 

6 What a wonderful world Louis Arsmtrong Geniet van de kleine dingen die voor 
iedereen toegankelijk zijn, als je ze maar 

kunt zien.  
 

7 Vandaag ben ik gaan lopen Acda en de Munnik Verandering kost moeite maar is de 
moeite waard. Een lied wat je kan 
helpen die eerste stap naar een 
duurzaam herstel te zetten. 
 

8 I dreamed a dream  Susan Boyle Deze zangeres ging van 
interieurverzorgster naar winnares van 
Brittain’s got talent door haar droom na 
te jagen. 
 

9 Op straat Guus Meeuwis Bekijk alles vanuit het juiste perspectief. 
 

10 Alles komt goed De Dijk Opzwepende muziek waarbij de titel de 
lading dekt. 
 

 

Iris Hond 
Liever instrumentaal geïnspireerd worden? Dan is de muziek van Iris Hond een 

aanrader. Voordat ik de muziek van Iris luisterde wist ik niet dat een verhaal zo 

mooi verteld kon worden zonder woorden… 

 

Klik op de afbeelding voor de directe spotify© link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UW7M6aaGGyI
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE
https://www.youtube.com/watch?v=lDCzjlIcI30
https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
https://www.youtube.com/watch?v=tUJQdUKlawQ
https://www.youtube.com/watch?v=h_PnLdmzJTo
https://open.spotify.com/artist/1F3I9lXbjp3zfI8F9Ayhk5
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Susan Blokhuis; voor iedereen 
Een andere aanrader is het album “voor iedereen” van Susan Blokhuis. Een 

album wat ik per toeval (voor zover toeval bestaat) tegenkwam en wat mij 

betreft een inspirerend blauwdruk van het leven is.   

 

Klik op de afbeelding voor de directe spotify© link 

 

 

Geleide meditaties: 
Mindfulness meditaties 

  

 

https://open.spotify.com/album/4baifDOPEoMmUBNsgTWx5V
https://open.spotify.com/album/5z0LK4pnbRXeunZjTXfS4H

