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Inleiding
Ondernemers zijn mensen met een visie, met een droom. Ze zijn ergens enthousiast
over en zien kansen en mogelijkheden om de wereld te verrijken. Ik geloof er heilig
in dat ze een grote rol spelen in het brengen van de veranderingen die deze wereld
zo hard nodig heeft. Dat we het niet meer zozeer moeten hebben van het traditionele
bedrijfsleven, de overheid en de politiek.
Veel ondernemers spelen het ‘ondernemersspel’ nog klein. Ik zie dit vooral heel veel
bij coaches, therapeuten, healers en andere lichtwerkers. Ze doen fantastisch werk,
maar hun impact en bereik is nog relatief klein, terwijl dat zo anders zou kunnen zijn.
Ze durven hun plek nog niet echt te claimen.
Ik vind ondernemen fantastisch en ben nog elke dag dankbaar dat ik bijna 10 jaar
geleden de stap heb gewaagd. Mijn eigen ding doen, waar, wanneer en hoe ik het
wil, de voldoening ervaren van mijn eigen acties, de dankbaarheid voelen dat ik
anderen kan helpen met wat ik het liefste doe, ik wil nooit meer anders.
Ik weet dat veel mensen die deze droom hebben, bijvoorbeeld omdat ze vastlopen in
hun huidige werk, nog niet zover zijn omdat:
● Ze nog niet weten wat ze wél willen en twijfelen over de stap naar (volledige)
zelfstandigheid;
of
● Ze de stap wel hebben gezet, maar de gewenste resultaten blijven uit terwijl
struggle, teleurstelling en chronisch tijdgebrek aan de orde van de dag zijn.
of
● Ze hun bedrijf of praktijk al (meer dan) prima op de rit hebben, maar van
binnen voelen dat ze het spel kleiner spelen dan waar ze (heimelijk) van
dromen.
Zelf herken ik al deze fases. In alle gevallen was angst de remmende factor. Hoe hard
ik vaak ook deed alsof de angst er niet was, hij zat er, ik voelde hem bewust of
onbewust en hij maakte dat ik steeds gas wilde geven, terwijl ik tegelijkertijd op
de rem ging staan. Toen ik dat door begon te krijgen, vielen er zoveel kwartjes. Ik
ontdekte dat het plezier en het succes dat ik in mijn bedrijf had of kon hebben gelijk
opging met mijn eigen bewustzijn en zelfvertrouwen. En dus met hoe ik met mijn
angsten omging.
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Ik zie veel ondernemers hard aan hun bedrijf sleuren en trekken (druk druk
druk), zonder focus of het gewenste resultaat. Of ze doen wel heel hard alsof
alles goed gaat, maar ze blokkeren, zakken weg in moedeloosheid en weten niet
meer hoe ze verder moeten. Dit patroon heeft alles te maken met angst.
De belangrijkste angst waar je als mens en dus ook als ondernemer tegenaan kunt
lopen, is het gevoel niet goed genoeg te zijn. Ik noem dat perfectionisme en daarover
kun je alles lezen in mijn boek PRIMA is Perfect (Uitg. Anderz, 2016).
Mijn perfectionisme heeft mij jarenlang belemmerd om te doen wat ik eigenlijk graag
zou willen, maar nog niet durfde. Ik liet jaar na jaar na jaar voorbijgaan, wachtend
op het juiste moment. Dat moment kwam natuurlijk niet. Wat wel kwam, was een
bijna burn-out en een absolute bore-out. Beide maakten me ziek, daar kwam ik
pas jaren later achter, toen ik met de gebakken peren zat van al die jaren
onderhuidse stress en frustratie.
Uiteindelijk koos ik voor verandering, stap voor stap. Maar net zoals dat geldt voor
heel veel andere mensen, moest ook ik eerst diep wegzakken in de ellende,
moedeloosheid en stress, voordat ik in actie kwam. Het is eigenlijk belachelijk
hoe we ons laten leiden door de angst voor verandering. Maar goed, uiteindelijk
kwam dan toch dat moment, dat ik besloot te stoppen met zwelgen en wijzen
naar mijn omstandigheden of andere mensen en ik kwam in actie.
En vanaf dat moment veranderde alles. Ik ontdekte stap voor stap hoe ik mijn
eigen belemmerende patronen kon loslaten en geleidelijk ging het beter met me,
op alle vlakken. Qua energie, qua levenslust, qua motivatie, qua gezondheid, qua
zelfvertrouwen, relaties en uiteraard ook financieel.
Zo is het me gelukt om een succesvolle praktijk op te bouwen en te leven vanuit
plezier, vertrouwen en met het diepe gevoel dat ik écht bezig ben een verschil te
maken.
Succes zit voor 90% tussen je oren
Natuurlijk is inhoudelijke kennis belangrijk om wat je doet goed te doen. Je wilt
kwaliteit leveren. En natuurlijk is kennis van ondernemen cruciaal. Maar ik ben
ervan overtuigd dat het succes van je bedrijf voor 90% tussen je oren zit. En 99%
daarvan heeft met onbewuste angsten en programmeringen te maken.
Dit betekent het volgende:
● Wanneer je geprogrammeerd bent te geloven dat je niet goed genoeg bent
(perfectionistisch denken), leef je vanuit je ‘kleine ik’ en zul je jezelf
voortdurend tegenkomen bij het ondernemen.
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● Hoe meer je je onbewuste perfectionistische denken weet los te laten, des te
meer je gaat leven vanuit je zelfvertrouwen en des te meer het gaat stromen in
je bedrijf.
Voor mij is hier de afgelopen tijd nog een derde punt bij gekomen. Ik had namelijk al
een succesvolle praktijk opgebouwd. Ik had al veel klanten, goede resultaten en een
behoorlijk bereik. En toch … en toch … en toch … iets klopte er niet meer.
En dat kwartje viel tijdens een healingssessie waarin ik de boodschap kreeg dat ik
mezelf toch weer kleiner hield omdat ik me identificeerde met mijn ‘kleine ik’. Ik
ontdekte dat er meer was dan mijn menselijke zelfvertrouwen.
Ik kwam in aanraking met iets dat veel verder gaat dan dat. Ik noem het de kracht van
mijn ‘Ware Zelf. En ik leerde dat wanneer je de verbinding met je ‘Ware Zelf’ ervaart,
je kunt vertrouwen op iets dat groter is dan wat je met je mind kunt bevatten.
Dit was voor mij zo’n eye opener. Ik voelde aan alles: Nu is er geen weg meer terug!
Doodeng en opwindend tegelijk! Ik heb nog een tijdje geprobeerd dit te negeren.
Ook deed ik mijn best deze kant van mijn verhaal voor anderen te verstoppen, uit
schaamte. Ik probeerde gewoon lekker veilig te blijven doen wat ik altijd al deed,
maar dat kon niet meer. Mijn Ware Zelf had blijkbaar andere plannen en uiteindelijk
kon ik niet anders dan me overgeven aan wat ik voelde dat de bedoeling was.
Wat je ‘Ware Zelf’ precies inhoudt en wat het betekent als je vanuit die verbinding
kunt leren leven en ondernemen, daarover gaat dit E-book.
Ik gun iedereen een leven waarin vertrouwen groter is dan de angst. Zelfvertrouwen
hebben is fantastisch.
Maar ik gun de wereld vooral meer mensen die leven en werken vanuit verbinding
met hun Ware Zelf. Want wanneer veel meer mensen veranderen van
kleindenkers in grootdoeners en vanuit die verbinding met hun Ware Zelf dingen
gaan creëren, kunnen ze zoveel betekenen voor de wereld. En dat is heel hard
nodig!
Ik wens je heel veel leesplezier!
Zonnige groet,
Astrid☼☼
Alkmaar, april 2019
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1 De beren op de ondernemersweg
Veel ondernemers hebben regelmatig zorgen over of slapeloze nachten van dit soort
vragen:
o Wie zit er nou op mij te wachten?
o Ben ik wel gekwalificeerd genoeg?
o Wie ben ik om anderen te helpen als ik nog regelmatig
overhoop lig met mezelf?
o

Ik hou niet van mezelf verkopen en mezelf laten zien, wat nu?

o Wat als anderen me voor gek verklaren als ik vertel wat ik echt
denk en waar ik in geloof?
o Waar haal ik nieuwe klanten vandaan?
o Wat als ik onvoldoende verdien?
o Geef ik wel genoeg waarde?
o Moet ik wel investeren?
o Wat als ik door de mand val?

Ook bij mij kwamen veel van dit soort gedachten regelmatig voorbij. Zowel in
mijn privéleven als in mijn ondernemerschap. Je wilt niet weten hoeveel stress
het veroorzaakt als dit je bewust en onbewust bezighoudt.
In mijn werk als Breinbemiddelaar en tijdens het schrijven van mijn boek PRIMA is
Perfect heb ik talloze mensen gesproken, begeleid en getraind om los te komen van
hun angsten. Daardoor heb ik gaandeweg enorm veel mogen leren over angst,
schaamte en onzekerheid. Ik ontdekte dat wij mensen in de kern allemaal
dezelfde angsten, twijfels en onzekerheden kennen. Inmiddels weet ik dus dat al
deze beren voortkomen uit perfectionisme oftewel een gebrek aan
zelfvertrouwen:
“Ben ik wel goed genoeg?”
“Ben ik wel waardevol?”
“Mag ik er wel zijn?”
www.zoninjeleven.nl – April 2019
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2 Wat door je bloed stroomt, is een oud verhaal
Ik ben er van jongs af aan altijd zo voor beloond: Voor mijn dienstbaarheid. Voor
mijn bescheidenheid. Voor mijn harde werken. Voor mijn doorzettingsvermogen.
Als dochter van ouders met een restaurant kreeg ik natuurlijk met de paplepel
ingegoten dat de klant koning is. En al hadden we het thuis heel goed, het kwam niet
vanzelf. Mijn ouders hebben zichzelf heel veel moeten ontzeggen om de zaak door
te laten draaien.

Met mijn ouders en jongere zusjes aan tafel. Gran Canaria. Ik gok rond 1980.

En ik kopieerde dat. Ik deed altijd mijn stinkende best en stond altijd voor iedereen
klaar in ruil voor liefde, aandacht en waardering. Dus dat verhaal werd onderdeel van
mezelf.
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Stel dat jij bent grootgebracht met deze boodschap:
“Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!”
Of dat je op school al meekreeg:
”Netjes in de rij staan en doen wat de rest doet.”
Of dat je thuis te horen kreeg:
“Mensen met veel geld, dat zijn ‘rijke stinkerds’!”
Of
“Geld is niet belangrijk, als je maar gelukkig bent!”
Dan neem je dat mee. Die verhalen worden onderdeel van jezelf.

De afgelopen jaren heb ik ontdekt hoeveel oude verhalen helemaal met mij vergroeid
waren geraakt. Een gebeurtenis in je leven is feitelijk slechts een momentopname.
Maar zo werkt het niet in ons brein. Wanneer iets indruk maakt en dat geldt vooral
als je nog jong bent, dan zetten opmerkingen, meningen van anderen of
gebeurtenissen zich vast in je onderbewuste. Vaak heb je dat niet eens door, maar
zo’n verhaal blijft dan onbewust en geniepig steeds terugkomen. Je wordt er
ongemerkt door geleid en onbewust identificeer je jezelf daarmee. Ewanneer dat
gebeurt, verlies je de verbinding met wie je werkelijk bent. Je groeit niet meer en
je komt vast te zetten. Opgesloten in wat jij beschouwt als ‘de realiteit’.

www.zoninjeleven.nl – April 2019

8

3 Jouw realiteit is niet dé realiteit
Mijn eigen oude verhalen hebben ervoor gezorgd dat ik jaren het stemmetje heb
genegeerd dat zachtjes fluisterde:
“Eigenlijk wil ik iets met mensen doen, voor mezelf!”
Dat idee paste namelijk niet bij de persoon die ik geloofde te zijn. Wat ik wel geloofde
was bijvoorbeeld wat een P&O-er ooit eens tegen me zei:
“Nee joh, jij moet echt geen coach worden hoor, zonde van je
meestertitel. En er zijn er al zoveel. Kansloos idee!”
Waarom ik dat geloofde? Omdat dat precies paste bij wie ik toen dacht te zijn. Zijn zin
bevestigde in één klap mijn identiteit. En dus stelde ik het idee om voor mezelf te
beginnen maar liefst vijf jaar uit!
Stel jij hebt ooit een nare ervaring gehad met spreken in het openbaar. Misschien
als klein kind al, voor de klas. Je ging af voor je gevoel. En dat gevoel groeide met je
mee. Ook al ben je de hele ervaring vergeten, je snapt misschien wel dat die
onbewust nog steeds zorgt dat je met geen stok voor de camera of op een podium te
krijgen bent.
Heel onhandig anno 2019 als je je zichtbaarheid wilt vergroten en je doelgroep wilt
bereiken.

Je zult nooit méér bereiken dan de mogelijkheden waarin jij gelooft. En dat zegt niets
over dat je het in de realiteit niet zou kunnen. Maar alles staat en valt nu eenmaal met
wat je gelooft. Dat heeft de neiging uit te komen.
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4 Eerst geloven, dan zien!
“Je kunt nooit meer bereiken dan jij gelooft dat je waard bent.”
Ik vind het fascinerend om te merken dat het écht zo werkt. Dat er elke keer weer
meer mogelijk is. Inmiddels weet ik dat elke keer als ik weer een hobbel tegenkom,
er weer een oud verhaal in de weg zit. Want de enige rem op onze
mogelijkheden, op onze groei, dat zijn we zelf!
Mijn onderbewuste stuurt mij gevoelens van stress, onzekerheid of paniek als ik iets
nieuws wil doen, om mij te beschermen tegen wat het interpreteert als gevaar. Want
blijkbaar herinnert het zich iets dat ik ooit eerder als ‘gevaarlijk’ heb ervaren. En zo
lief en goedbedoelend is ons onderbewuste: Het wil ons te allen tijde behoeden
voor (herhaling van) pijn.

Sluit je ogen eens. Haal
even diep adem en zucht
even. Denk aan iets wat
je heel graag wilt. Een
droom die je nu nog als
niet realistisch ziet. En
zeg dan tegen jezelf:
“Eerst zien, dan
geloven!” Voel je hoe
verlammend de energie is
van ‘eerst zien en dan
geloven’?
Ik heb dan bij voorbaat al
geen zin meer en voel dat
de druk me blokkeert in
plaats van inspireert.
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En doe nu eens het omgekeerde. Dus denk aan die droom. En zeg dan nu
eens tegen jezelf: mmmmmm…. Wat zou ik kunnen bedenken of doen om
een millimeter te verschuiven in de richting van mijn droom? Zonder dat
daar een antwoord op hoeft te komen. Maar dat je de vraag gewoon stelt aan
jezelf en erop vertrouwt dat je hier binnenkort een ingeving of idee over
krijgt.
Hoe voelt dat? Beter of slechter dan het eerste?
Sinds ik ben gaan inzien dat de vraag ‘eerst geloven dan zien’ alles lamlegt, doe
ik dus het omgekeerde en kan ik meer genieten van nieuwe stappen. Ik heb het
enorme geluk dat ik zoveel manieren heb geleerd om dat te doen. Want alleen
weten dat het een goed idee is, maar vervolgens geen clou hebben hoe je kunt
vertrouwen in plaats van controleren schiet natuurlijk niet op.
Dankzij alles wat ik heb geleerd over mijn brein, mijn emoties, hoe ik mijn
dromen kan beïnvloeden en in actie kan komen, is alles anders. Wanneer ik
vroeger angst ervoer en interpreteerde als signaal om te stoppen of te denken:
Niet realistisch!, zie ik die angst nu als groeistuip, gezonde spanning. Ik weet het
om te buigen en neem de angst gewoon mee in het geheel. Ik heb dus niet meer
zoals vroeger de neiging om te stoppen wanneer het eigenlijk net interessant
begint te worden.
Vanaf het moment dat ik inzag dat er altijd een manier is, ga ik er steevast naar op
zoek. En ik blijf zoeken totdat ik die manier heb gevonden. Ik zorg dat ik eerst ga
geloven in wat ik wil doen en daarna pas ga ik in actie komen. En niet andersom,
zoals ik vroeger deed: Eerst zien, dan geloven.
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5 De manier om je zielsgelukkig te voelen
Er was natuurlijk een tijd dat ik het - net als jij waarschijnlijk -nog niet kon zien
of ervaren als groeistuipjes, maar als teken dat iets een slecht idee was.
Dan stagneerde het. Dan besloot ik lekker in die comfortzone te blijven.
En toch… ben ik daarvan teruggekomen. Waarom? Waarom niet lekker kiezen voor
veiligheid, routine, automatische piloot en mijn zekerheden? Waarom niet gewoon
alles lekker laten bij het oude?
Eerlijk: Het voelde niet meer goed. Blijven hangen is nooit de oplossing.
Ik wist toen nog niet waarom. Maar dat veranderde toen ik deze uitspraak
tegenkwam van Abraham Hicks.

De basis van het leven is VRIJHEID
Het resultaat van het leven is GROEI
Het doel van het leven is VREUGDE
Abraham Hicks
In mijn comfortzone was ik diep van binnen al jarenlang niet gelukkig met wat ik
deed. Ik kon er natuurlijk voor kiezen om te blijven zeggen: “Ach ja, werk is ook niet
bedoeld om leuk te zijn, daar is het weekend voor!” Maar daarvoor zat er blijkbaar
toch al te veel ondernemersbloed in mij.
In 2007 besloot ik de stem van die P&O-er uit mijn gedachten te bannen en mijn
gevoel te volgen en een opleiding te doen. Nu was dit niet zomaar een opleiding,
maar mijn eerste NLP-training, waarin ik van alles leerde over wat er allemaal tussen
mijn oren zat en hoe ik dat kon veranderen. En terwijl ik dankzij die training van
alles leerde veranderen in mijn denken, veranderde ikzelf natuurlijk ook. Want
mijn mindset transformeerde van negatief (het glas is half leeg) serieus in no
time naar het glas is half vol… en meer). Heeeeeel handig, bleek achteraf, als je
voor jezelf wilt beginnen.
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Want van het een kwam het ander. “Ooit ga ik voor mezelf beginnen” resulteerde erin
dat ik 4 maanden later, een dag na het halen van mijn eerste opleiding, naar de
Kamer van Koophandel stapte om vervolgens gewoon te starten met mijn eigen
praktijk.

Hoe dan?
Ach, de acties die ik deed zijn niet interessant. Die kun je kopiëren, maar er zijn
zoveel wegen die leiden naar Rome. En niet alles wat voor een ander werkt,
gaat voor jou werken. Dat weet ik inmiddels ook. Want die valkuil daar ben
ik ook heel vaak ingetuind.
Het gaat erom dat iets in mij steeds sterker was gaan geloven in … mezelf! Ik had
tijdens mijn opleiding geleerd allerlei saboterende negatieve gedachten en patronen
op te ruimen en dat was te merken.
Ik had ook geleerd mijn succes voor me te zien. Dat ik echt kon starten en een succes
kon maken van mijn droom. En omdat ik het levendig én levensgroot voor me zag
en het ook echt begon te voelen, kwam ik ook in actie. Want eerst geloven en dan
zien, als je dat echt leert voelen, dan krijg je daar krijg je superveel energie van.
Elke actie wordt dan niet zomaar een actie, maar een geïnspireerde actie’.
IN-SPIRIT zit er in dat woord. En dat is voor mij niet toevallig, maar daarover straks
meer.
In de jaren daarna merkte ik elke keer als iets niet liep, ik iets niet durfde of deed of
maar liep uit te stellen, dat er weer een verhaal (oftewel angst) zat die ik
mocht gaan onderzoeken en opruimen. En ja hoor, zo gingen ze gelijk op: de groei
van mijn zelfvertrouwen en de groei, het succes en voldoening die ik realiseerde
met mijn bedrijf ‘Zon in je Leven’.
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Mijn groeiend zelfvertrouwen was een groot geschenk en het werd me door de jaren
heen steeds duidelijker dat ik alleen maar zielsgelukkig kan zijn, echt happy, vervuld
en in mijn element, als ik mijn ding doe en daarmee anderen zo goed en zo veel
mogelijk help.
Wat is dat nou? ‘Mijn ding’?
En wat is zo goed en zoveel mogelijk?
Deze vragen komen eigenlijk neer op één belangrijke vraag die veel mensen zichzelf
stellen: Wat is nou mijn ‘ware potentie’?
Ik geloof dat mensen zo naarstig op zoek zijn naar het antwoord op deze vraag,
omdat ze ergens diep van binnen beseffen dat dit hun ticket is naar zielsgelukkig zijn:
hun ware potentie leven. Eruit laten komen wat erin zit.
Alles wat dat niet is, levert op lange termijn geen voldoening op. En dit zien we op
grote schaal terug in de maatschappij. Angst regeert, mensen zijn zoekend en slechts
weinig mensen vinden. Want de meesten leven (onbewust) vanuit angst en komen
dus niet bij hun zielsmissie uit. Die zit namelijk daaronder verstopt.
Je wilt niet weten hoe vaak ik mijn hoofd heb gebroken over de vraag wat ik te doen
heb en hoe dan precies. Maar ik weet nu dat ik die antwoorden niet kan verzinnen
vanuit mijn hoofd. Ook niemand anders kan dit je vertellen of leren. De antwoorden
zitten in jezelf. En je kunt ze alleen maar (leren) vinden als je bent afgestemd op je
Ware Zelf.
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6 Nuchterheid inruilen voor zweverigheid?
Eh….. denk je nu misschien: “Ware Zelf’ Moet dat nou, zo’n vage term?
Ja! Volmondig ja. Dat kan ik nu zeggen, maar dat heeft even geduurd hoor. Want
misschien vind jij het helemaal niet zweverig, maar dat vond ik wel. Ik heb me
jarenlang verscholen achter het idee dat termen als Ware Zelf, Zielsbestemming en
Universum te zweverig waren. Ook al voelde ik dat ze voor mij wel degelijk van diepe
betekenis waren.
Waarom deed ik dat? Tja… ik was simpelweg bang om voor gek te worden versleten.
Ik verslind al een jaar of twaalf het ene spirituele boek na het andere. Maar binnen in
mij zat nog jarenlang een oud en hardnekkig verhaal dat een eigen leven was gaan
leiden.

En dat was het verhaal dat ik toch vooral wel die ‘nuchtere Friezin’ moest blijven die
‘met beide beentjes op de grond’ moest blijven staan.
What you resist, persists! Waar je tegen vecht, dat blijft juist bestaan, sterker
nog, dat krijg je keihard voor je kiezen. En wat je omarmt, dat lost op en
verdwijnt. Nou, dat heb ik gemerkt, steeds meer. Ik kon niet langer blijven
verstoppen wat van binnen zo kloppend voelde. Ik kon niet meer blijven doen alsof.
Mijn zogenaamde nuchterheid had me ver gebracht, maar nu begon het beeld dat
ik krampachtig in stand probeerde te houden te voelen als een masker dat niet van
mij was. Of als een harnas dat op knappen stond. Ze ontnamen me alle vrijheid.
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Niet gek dat mijn leven steeds meer voelde als overleven.
Immers, weet je nog?
De basis van het leven is VRIJHEID
Het resultaat van het leven is GROEI
Het doel van het leven is VREUGDE
Abraham Hicks

Toch ben ik mijn masker en harnas nog jarenlang blijven dragen, want mijn angst wist
het heel lang te winnen van mijn vertrouwen.
Vragen als:
● Hoe zou mijn omgeving reageren?
● Zouden ze me dan niet meer moeten?
● Zouden ze denken dat ik was doorgedraaid?
speelden door mijn hoofd. En dat niet alleen, de antwoorden die ik daarop gaf en de
conclusies die ik daaraan verbond speelden allemaal in mijn nadeel. Dus: open zijn?
No way, slecht plan!
Totdat ik besefte: Ook dit is een oud verhaal! Mijn hoofd greep weer de
angstgevoelens in mijn lijf aan om allemaal redenen te verzinnen waarom ik mijn
echte ik niet zou mogen tonen aan de buitenwereld.
De doorbraak kwam toen
1) ik ruim vier jaar geleden ziek bleek te zijn. Dat was een heftig proces waarin ik
mezelf keihard tegenkwam. Ik vocht en ik vocht totdat ik ook die nieuwe
realiteit besloot te accepteren en te ontdekken wat deze fase in mijn leven
me wilde leren; En geloof me, dat werd me helder.
2) Het moment kwam dat ik diep van binnen besefte: Er kan me helemaal niets
gebeuren. Ik heb niemands toestemming of goedkeuring nodig. Wanneer ik
daarop ga wachten, kan ik wachten tot ik een ons weeg. Dan zal ik blijven
twijfelen, uitstellen en in besluiteloosheid blijven hangen.

En ik besloot dat dat pas mega zweverig zou zijn! En dat het daarom hoog tijd was
om mijn masker af te doen en uit mijn harnas te breken.
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7 Affirmeren tot je een ons weegt?
In ‘persoonlijk ontwikkelingsland’ hoor en zie ik heel vaak dingen als:
● Succes is een besluit
● Je leven is maakbaar
● Je hebt altijd een keuze.
Maar dat vind ik echt veel te kort door de bocht. En ik snap ook waarom hele
volksstammen mensen hier moedeloos van worden. Want ze werken keihard en toch
bereiken ze niet wat ze willen. En als iemand je dan komt vertellen dat succes slechts
een besluit is, dan is dat natuurlijk super frustrerend.

Misschien doe jij dit ook wel:
● Je AFFIRMEERT elke dag in woord of geschrift tientallen of zelfs honderden
regels waarin je tegen je BEWUSTE brein zegt dat je het waard bent en dat het
allemaal goed komt. Maar je boekt weinig tot geen vooruitgang of slechts
tijdelijk.
=> Als dit zo is, komt dat omdat je een ONBEWUST probleem op BEWUST
niveau op te lossen. Dat is niet de handigste en meest effectieve manier.
● Je meent te VOELEN dat het nu nog niet de goede tijd is voor actie, immers, je
ervaart weerstand en twijfel. Dus je blijft uitstellen tot het ‘JUISTE MOMENT’
(dat nooit komt).
=> Dit gevoel is angst, niet je intuïtieve gevoel. Veel mensen verwarren die
twee met elkaar en blijven wachten en uitstellen. Weerstand hoort er
altijd bij!
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● Je gaat er helemaal voor. Net als bij goede voornemens.
“Yessss, let’s do this!”
En je komt in zo’n high en denkt de hele wereld aan te kunnen. Maar dan is de
training voorbij, je mastermindgroep valt uiteen of je motivatie ebt weer weg.
En je bent weer op jezelf aangewezen.
=> En juist nu komt het erop aan: Is jouw basis sterk genoeg om het goede
gevoel ook zelf weer te kunnen creëren? Wat je zoekt, is niet zozeer externe
motivatie, maar een intrinsieke drive, de inspiratie, geïnspireerde actie!
Waar het werkelijk om gaat is:

Geloof jij écht écht écht dat jij waardevol bent?
En… nog belangrijker:

Kun je het ook voelen?
● Je kunt het wel duizend keer tegen jezelf zeggen:
“Ik mag er zijn.
“Ik ben goed zoals ik ben.”
“ Ik kan dit.”
Maar als je het niet voelt, is het waardeloos.
● Je kunt op wilskracht gaan als een malle. Dat doet zeker iets, maar is wel ‘the
hard way’. En hard werken levert misschien best veel op, maar het kost op
langere termijn ook veel: Over je grenzen gaan, stress, uitputting,
uiteindelijk misschien zelfs een burn-out of ziekte. Dit wil je toch niet?
● Je kunt jezelf een schop onder je kont geven. Dat werkte waarschijnlijk
vroeger ook wel eventjes als volwassenen dat bij je deden (figuurlijk hopelijk).
Maar uiteindelijk is dat het tegendeel van lief zijn voor jezelf. En op de lange
termijn werkt ook dit tegen je.
Voelen ze echt goed, deze manieren om succes te bereiken en geluk na te
jagen? Heel veel mensen weten niet beter en hebben ook altijd dit soort
voorbeelden gehad. Misschien van huis uit al.
Maar hoe verhoudt zulk geploeter en hard werken zich dan tot die ‘flow’ waar zoveel
mensen het over hebben?
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Niets zo frustrerend als iedereen op social media maar ‘flow’ en moeiteloosheid
zien ervaren (trouwens, pas op met wat je meent te zien, schijn bedriegt), terwijl jij
voor je gevoel voortdurend tegen de stroom op aan het peddelen bent met
resultaten die op alle vlakken tegenvallen.

Om die flow werkelijk te vinden, is het goed te weten wat wel werkt:
Cruciaal is dat je je onbewuste negatieve verhalen over jezelf blootlegt en uit je
systeem krijgt.
Jouw negatieve zelfhypnose is de oorzaak dat je steeds weer terugvalt in twijfel,
uitstellen en ander zelf saboterend gedrag. Het is niet een kwestie van HARD
WERKEN om je bootje te keren en met de stroom mee te kunnen varen. Nee, het
heeft te maken met vanuit ontspanning en vertrouwen de JUISTE DINGEN
doen.
Te beginnen bij het begin. Eerlijk onder ogen zien en vooral voelen waar jij nu staat:
● Hoe voel je je over jezelf op de schaal van 1 tot 10?
● Hoeveel vertrouwen heb je in jezelf op de schaal van 1 tot 10?
● Hoe waardevol vind je jezelf op de schaal van 1 tot 10?
Hoe hoger je scoort, des te succesvoller je zult zijn met wat je wilt doen in je leven.
Je kunt je nu misschien wel voorstellen dat als je wilt groeien met je bedrijf of praktijk
terwijl je laag scoort op deze vragen, de zaken bij jou niet echt goed zullen stromen,
hoe hard je ook werkt!
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8 Zelfvertrouwen = Eigenwaarde = Allesbepalend
Hoe zie je een gebrek aan zelfvertrouwen (perfectionisme) terug in je
leven en bij alles wat je onderneemt?
Weinig eigenwaarde = weinig geld durven vragen = weinig geld ontvangen.
Weinig eigenwaarde = geen nee durven zeggen = ja zeggen tegen klanten of
projecten die je eigenlijk niet wilt = je grenzen laten overschrijden = jezelf verliezen.
Weinig eigenwaarde = geen geloof hebben in je eigen verhaal en de waarde van je
boodschap = daarmee niet naar buiten durven treden (blogs, video, podium, audio).
Weinig eigenwaarde = jezelf continu met anderen vergelijken = externe bevestiging
zoeken.
Herkenbaar? Vast wel.
Ik heb het gevolg van weinig zelfvertrouwen ook allemaal ondervonden in:
● Geen goede prijzen durven
vragen;
● Niet durven nabellen na het
sturen van offertes (bang voor
afwijzing);
● Überhaupt niet of heel
bescheiden over mijn werk
praten terwijl er wel een
probleem lag dat ik zou
kunnen helpen oplossen;
● Werken met klanten die niet goed bij me pasten en naar hun pijpen dansen;
● Te hard mijn best doen;
● Niet durven investeren en risico’s uit de weg gaan;
● Te hard blijven werken voor te weinig resultaat.
Omdat ik door de jaren heen ontdekte hoe allesbepalend het verband is tussen
zelfvertrouwen en ‘flow’, ben ik voortdurend blijven werken aan het vergroten van
mijn zelfvertrouwen. Door altijd te focussen op het doen van innerlijk werk. En
dat betaalt zich in alle opzichten terug in concrete resultaten. Wanneer ik
vastloop, onderzoek ik welk oud verhaal blijkbaar nog in mij leeft. Om het
vervolgens te vervangen door een nieuw verhaal. En soms zit iets zo diep, dan lukt
het me niet alleen.
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Maar gelukkig voelt dat voor mij niet meer als falen en ben ik niet meer te trots om
hulp te vragen. Vooral omdat ik steeds weer bevestig krijg hoe elke investering
in mezelf me verder brengt en het mogelijk maakt om mijn missie duidelijker,
helderder en groter naar buiten te brengen en ervoor te gaan staan.
En sinds ik ontdekt heb dat er naast zelfvertrouwen ook nog zoiets bestaat als
Vertrouwen op iets groters dan mezelf, ligt daar mijn focus. Op het ervaren van de
Verbinding met mijn Ware Zelf. Omdat dan alles met nog veel meer gemak kan
ontstaan en vaak mooier dan ik het zelf had kunnen bedenken in mijn hoofd.
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9 Het start bij jou, maar het gaat niet over jou!
Natuurlijk is het fantastisch om meer zelfvertrouwen te hebben. Zodat je kunt groeien.
Met je onderneming, in je ambities en als mens. Maar moet je altijd willen groeien?
Dat vroeg ik me ook af, toen ik al een succesvolle praktijk had neergezet. De
bezieling ebde weg. Ik voer op routine. Ik vertelde mezelf dat het wel goed was
zo. Maar toch werd ik ontevreden. En o ja… ziek!
Toen herinnerde ik me:
De basis van het leven is VRIJHEID
Het resultaat van het leven is GROEI
Het doel van het leven is VREUGDE
Abraham Hicks
Alles in de natuur groeit. Elke levenscyclus bestaat in de kern uit zaadje - voeding groei - bloei - uitbloeien - afsterven. In de natuur, bij plant en dier zie je dit terug.
Nu ik dit schrijf, staan we weer aan het begin van de lente. Alles in de natuur
heeft de winterlang tijd gehad om zich te voeden. Om te drinken vanuit de
aardekrachten, zodat zo meteen al dat nieuwe leven geboren kan worden. Maar
wat zien we bij ons mensen? Opgebrand, uitgeblust, we slepen ons voort van
vakantie naar vakantie of weekend naar weekend. En het gros van de mensen is
lang voor de finish al zo goed als dood of uitgeblust. Ze ademen nog wel, maar
leven? Hun levensplezier is vaak ver te zoeken.
Ik ging weer terug naar mezelf. Was het echt ‘wel goed zo’?
Als ik eerlijk was, groeide ik al een tijd niet meer écht. Ik stond stil. En stilstand
is achteruitgang. Dus wat was de volgende stap?
Ik blokkeerde en besloot hulp in te schakelen. En zo belandde ik op een bedje bij een
medium voor een healingsessie.
En het werd me duidelijk: Ik wist diep van binnen allang dat ik weer stappen
mocht gaan zetten, mezelf meer mocht laten zien, maar ik werd bij de gedachte
alleen al opnieuw verlamd door angst. Want de volgende stap voelde zo groot.
Daar was het stemmetje weer: “Wie was ik om …?” En aan de andere kant ook
de angst van: “Wat als het een succes wordt, kan ik dit aan, ben ik daar wel
klaar voor?” Ik liep dus weer weg voor de verantwoordelijkheid. Ik was gefocust
geraakt op mezelf en op mijn ziekte en helemaal uit het oog verloren dat ik een
missie te vervullen had en dat ik mocht vertrouwen dat als ik maar ‘mijn ding’ ging
doen, ook op een groter speelveld, dat het dan allemaal goed zou komen.
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Veel ondernemers trappen ook in de valkuil van focussen op hun eigen sores en
realiseren zich niet dat hun leven veel meer zou mogen gaan over hoe ze de beste
versie van zichzelf met de wereld kunnen delen en hoe ze van betekenis kunnen
zijn voor anderen.
Denk maar eens na aan een moment in je leven waarin je er voor een ander kon zijn.
Waarin je merkte dat je betekenisvol was voor iemand anders, diegene een helpende
hand kon geven, betaald of onbetaald. En wat voor gevoel dat opleverde.
Dat is pas waardevol! Dat is waar ons hart sneller van gaat kloppen als mens. We zijn
geprogrammeerd om er te zijn voor die ander, maar laten de angst en de behoefte
aan zekerheid vaak voorgaan. En dus blijven we zitten waar we zitten.
En van betekenis zijn voor iemand en focussen op hoe je de ander kunt helpen
betekent niet dat je je eigen behoeften en verlangens opgeeft voor die ander.
Maar dat jouw vervulling en voldoening samenvalt met jouw unieke talent of gave
die je te delen hebt. Je doet dan echt jouw ding en als je het slim aanpakt beperk
je je ook daartoe en laat je al het andere over aan anderen, die daar weer veel
beter in zijn. Want geloof me… er is zoveel talent, op ieder potje past een
dekseltje!

“Where the really good shit happens” … dat valt - daarvan ben ik overtuigd - ook
samen met leven vanuit verbinding met je Ware Zelf. En dus ook met een leven
waarin jouw ware potentie naar buiten kan komen. En met je zielsgelukkig
voelen.
Die healingssessie was voor mij een enorme wake up call. Ik werd gerustgesteld dat
ik mocht vertrouwen op ‘iets’ dat ik niet kan begrijpen, maar dat er altijd is. Dat mij
24

leidt. De een noemt het God (daar ben ik niet van), de ander het Universum, de Bron
of wat dan ook maar. Ik noem het mijn Ware Zelf. Als die aan zet is, dan stroomt het.
Dan durf ik. Dan doe ik. Dan creëer ik en bovenal … dan geniet ik.
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10 Wat is jouw missie hier?
Missie. Zo’n woord waar heel veel
mensen spontaan kokhalsneigingen
van krijgen.
Misschien omdat het vaak zo groot
voelt dat we er bang van worden. En
daarmee lijkt het ingewikkeld.
Maar wat als dat nou niet hoeft?

Wat als jij nu op deze wereld bent gekomen om iets te doen…
- waar je je hele ziel en zaligheid in kwijt kunt?
- waar je je heel natuurlijk steeds verder in kunt ontwikkelen?
- waar je plezier in hebt?
- en wat ook nog eens heel dicht bij jezelf staat?
Klinkt dat als ‘too good to be true’?
Waarschijnlijk wel. En daar zit ‘m de crux.
Je gelooft niet dat het kan.
Je gelooft dat het moeilijk moet zijn.
Je gelooft dat je er enorm naar moet zoeken.
Je gelooft dat het iets is wat je nog moet leren en ontwikkelen.
Je gelooft dat je een foute keuze kunt maken en wacht daarop totdat je het
zeker weet.
Wil je alsjeblieft een ding van me aannemen?
Zo ingewikkeld en onaardig zit het Universum niet in elkaar!
Het Universum zit juist ingenieus in elkaar. Wonderlijk. Magisch. En liefdevol.
Alleen het kan best een tijdje duren voor je dat ook zo ziet. Sommige mensen lukt dat
überhaupt niet. Maar als je je ogen en orden de kost geeft, zul je merken: alles
gebeurt met een reden. Net zoals alles in je lichaam perfect werkt, zonder dat je er
ook maar iets voor hoeft te doen, net zo gemakkelijk kan het zijn om vrijheid, groei
en vreugde te ervaren in je leven.
Het ENIGE (en tegelijkertijd het allermoeilijkste) dat daarvoor nodig is, is
VERTROUWEN.
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In Jezelf
In het Leven
In het Universum
Ik ben zelf een wandelend voorbeeld van iemand die pas écht gelukkig werd door
haar eigen verhaal en pijn en vervolgens de lessen en inzichten die ik op dat vlak had
opgedaan te gebruiken om andere mensen te helpen en te inspireren. Ik heb dus
mijn werk gemaakt van mijn eigen frustratie en pijn en kan dus steeds heel dicht bij
mijn eigen ervaring blijven.
Heus, dit lukte me echt niet op het moment zelf, maar achteraf zag ik in dat alles
wat ik heb meegemaakt, nodig is geweest om mijn verhaal met anderen te kunnen
delen en ze te inspireren. Ik ben geloofwaardig voor mijn klanten, want: ‘I’ve been
there, I’ve done that!’
Ik hoef niemand iets te bewijzen, ik hoef alleen maar te laten zien hoe ik dingen
gedaan heb. Hierdoor is het gevoel dat ik kan mislukken of door de mand kan
vallen ook verdwenen. Hier had ik vroeger wel last van, tegenwoordig niet meer.
Ik kan niet meer ontmaskerd worden, want ik zet dat masker gewoon niet meer
op. Of althans, dat probeer ik zoveel mogelijk (prima i sperfect weet je nog!).
Zie je ook hoe heerlijk het is als je voelt dat het voldoende is om jezelf te zijn?
Ik heb heus wel eens gewenst dat ik dit jaren geleden al wist. Dat had me veel
frustratie, angst en onzekerheid gescheeld. Want ik heb een tijdlang
geprobeerd om de alwetende expert uit te hangen. Omdat ik geloofwaardig over
wilde komen. Maar als je probeert op een bepaalde manier over te komen, ben
je dus niet jezelf. En dat voelt nooit goed, uiteindelijk.
Je kunt dingen niet afdwingen. Maar je kunt wel gebruik maken van kennis en
ervaring die er al is om je eigen proces te versnellen. En dat hoop ik voor jou te
betekenen, o.a. door dit E-book voor je te maken.
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11 Is dit alles? Nee natuurlijk niet!
Ik ben ervan overtuigd en zie er overal het bewijs voor: Het Universum zit echt heel
vernuftig in elkaar. Als jij maar goed oplet, dan kun je het ook zien en horen.
Het Universum laat het je weten als jij je afspraken niet nakomt.
De afspraken dat jij hier je ding zou gaan doen, plezier zou
hebben en zou gaan groeien. Kortom, je licht zou laten
schijnen.
Dus als je je afvraagt waarom je steeds zo zoekend en onrustig bent en jezelf
afvraagt:
“Is dit alles?”
Dan is het antwoord:

Nee, natuurlijk is dit niet alles!
Natuurlijk is jouw leven niet bedoeld om te zitten sippen, klagen, steunen en uitstellen
terwijl je hoofd steeds maar maalt: “Wie ben ik nou, ik kan dit niet, niemand zit hierop
te wachten!”
Wat een kletskoek.

De hele wéreld zit te wachten!!!
-

Ook op mij?
Ja… ook op jou!

En dat weet je dondersgoed. Dat is je ‘calling’. Dat weet je niet in je hoofd. Want die
beweert het tegendeel. Maar dat voel je. Misschien heel vaag, maar het zit er.
En dit heeft niet iedereen. Niet alle mensen voelen zo’n roeping. Dat hoeft ook niet.
Ook niet iedereen is nodig om veranderingen in de wereld te zetten en meer licht en
liefde in de wereld te brengen. Maar jij blijkbaar wel, zeker als je dit nog steeds leest.
Als er zo’n verlangen in je sluimert, dan is dat de hint. De enige hint die je nodig hebt.
De broodkruimel die je mag vertrouwen en volgen. Duidelijker en luider begint het
niet.
Want… wij mensen hebben altijd de vrije keus. Niemand kan ons dwingen iets te doen
wat we niet willen. Ook het Universum niet. Dus de roep klinkt aanvankelijk zachtjes.

28

Maar…. de prijs van hardnekkig niet luisteren en niet doen wat de bedoeling is, kan
best hoog zijn. Dan krijg je soms niet mis te verstane hints en aanwijzingen. Dat is
tenminste mijn ervaring.
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12 Nogmaals: Jouw leven gaat niet over jou!
Jij hebt iets te brengen. En daar is behoefte aan. Dringende behoefte.
In precies jouw vorm, op precies jouw manier.
En het enige …. hardnekkige …. dat in de weg staat ….. Ben JIJ!
Ik weet het. I have been there en ik ben daar ook heus nog regelmatig.
Er zitten gewoon zoveel oude verhalen in onze cellen, zenuwen en vezels.

Zo’n knoop in je maag, die dichte keel, dat kloppende hart willen je niet zozeer
waarschuwen voor echt gevaar. Dat is de misinterpretatie. Ze willen je in feite alleen
maar bewust maken van je oude verhaal. Dat je ‘kleine ikje’ niet bestaat. Dat je
volwassen bent en voldoende uitgerust om je verantwoordelijkheid te nemen.
Maar als je dat niet doorziet en je hebt het gevoel dat je doodgaat van de angst,
natuurlijk ga je dan uitstellen! Dan moet de wereld maar even wachten totdat het
goed voelt. En jouw potentiële klanten? Die zoeken het maar uit. Ze hebben keus zat,
toch?
Keus zat? Word eens wakker! Kijk eens om je heen! Kijk eens naar de staat waarin de
wereld verkeerd.
Is er al genoeg bewustwording? Genoeg hulp? Genoeg begrip? Genoeg liefde?
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13 Alle hens aan dek! Ja, jij ook, lichtwerker!
Er is zo ongelofelijk veel te doen. Er is nog zoveel verwijt, angst, jaloezie, haat, focus
op het donkere. Terwijl ook jij dat lichtpuntje kunt zijn in deze wereld. Een lichtpuntje
dat kan uitgroeien tot een baken van licht.
Dat is een lichtwerker: Iemand die zijn visie deelt met de wereld, zijn licht over dingen
laat schijnen zodat er meer licht en liefde in de wereld komt.
Stel dat je je vanaf nu elke keer als je deze maand een lichtje ziet schijnen dit
afvraagt:
“Wat kan IK VANDAAG DOEN om mijn licht te schijnen?”
Breng ik vandaag licht of absorbeer ik alleen maar het licht van anderen en geef ik
het zelf niet door?
Geloof je heus dat je eerst nog meer moet absorberen voordat jij mag gaan stralen?
Voel jij diep van binnen dat dit niet de bedoeling is van je leven?
Dat je kostbare tijd aan het verspillen bent omdat je je laat weerhouden door die
gevoelens die je alleen maar herinneren aan de versie die je niet bent? Je oude
verhaal?
Elke keer dat je dat voelt mag je jezelf juist herinneren:
Aha...daar zit iets ouds. Daarom voelt het zo slecht. Alle reden om ermee aan de slag
te gaan, zodat ik die oude jas kan uittrekken en een nieuw exemplaar kan uitkiezen
dat als gegoten zit.”
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14 Wat levert genoegen nemen met minder je op?
Weet je wat het mij opleverde dat ik niet luisterde naar mijn innerlijke stemmetje? Ik
werd ziek. Zo zie ik het echt. Ziek omdat mijn lichaam geen andere manier had om mij
duidelijk te maken dat ik echt wat anders had afgesproken ooit, met mezelf, voordat
ik hier kwam. Dat ik de beste versie van mezelf had beloofd te worden, zodat ik
zoveel mogelijk licht kon brengen hier.
En eerst zag ik dat niet of ik wilde het niet zien. Ik schoot ik in de angst. In de
frustratie. Ik voelde me verraden, immers mijn lichaam had me in de steek gelaten.
Dacht ik. De vanzelfsprekendheid van mijn leven was een illusie geworden en dat
vond ik eng, heel eng.
Er kwam steeds minder uit mijn handen. Want een ziek mens heeft een excuus he?
Die moet rustig aan doen. Die moet rekening houden met zijn energie. Die moet alles
op een laag pitje doen. Maar mijn lichtje doofde juist verder en verder. Hoe minder ik
deed, des te beroerder ik me voelde.
En toen ging er een lampje bij me aan. Ik begreep wat mijn lichaam me eigenlijk al die
tijd al wilde vertellen door lichamelijke klachten te creëren. En ik zag dat het me niet
in de steek had gelaten, maar dat het me alleen op deze manier duidelijk kon maken
dat ik mezelf was kwijtgeraakt en bezig was met ‘gerommel in de marge’.
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En guess what … toen raakte ik daardoor ook weer in paniek!
Want ik dacht:
“Wow… als dit de bedoeling is, dat is zo groot.
Dat voelt zo overweldigend. Wie ben ik om!?”
Maar, deze fase duurde gelukkig geen jaren….. Want ik herkende het patroon. Ik hield
mezelf alweer vast in een oud verhaal!
Het leven gaat over voortdurende groei. Dus niet even groeien en dan tevreden
achteroverleunen van: Kunstje gedaan, trots. Klaar! Pensioen!
Nee… niet als je net als ik die onrust voelt. Dat je blijkbaar eigenlijk alleen de ultieme
voldoening en geluk vindt door dat te doen wat je het liefste doet. En door dat te
delen met iedereen met wie je het kunt delen.
En anno nu is dat natuurlijk een van de grootste wonderen: Dat we met
relatief weinig middelen zo’n enorm bereik kunnen hebben.
Gelukkig realiseerde ik me dan ook binnen een paar maanden dat ik niet hoefde te
strijden tegen mijn kwalen. Ze waren niet mijn vijand, maar een boodschapper. Ik kon
me eraan overgeven. Ik snapte het. En daardoor kon ik geleidelijk juist de draad weer
oppakken. Nee, niet alleen de draad. Ik pakte de hele kluwen. En ik voelde de
bezieling weer terugkomen. Ik werd weer gelukkig. Laat mij mijn ding doen en het
zonnetje in me straalt weer, ik heb weer energie en inspiratie en er komt van alles
door me heen.
Dat noem ik afgestemd zijn. Dat noem ik ‘mijn Ware Zelf aan het werk’. En zo’n gevoel
is er heus niet 24/7. Maar die momenten komen steeds vaker en duren steeds langer.
Dat is namelijk ook een leerproces. Een proces tijdens welke ik steeds meer leer te
vertrouwen. Te vertrouwen op wat de bedoeling is. En op wat ik te doen heb.
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15 Life is a game, play it!
Het spel is allang in volle gang. Wat doe jij? Blijf jij in de coulissen staan of stap je naar
voren? Bibberend en wel? Je weet het inmiddels wel: Die bibbers zijn er niet om jou
te weerhouden. Ze herinneren je slechts aan de oude verhalen die je mag gaan
archiveren.
En als je over die plankenkoorts heen bent, dan begint het genieten. Dan merk je hoe
jouw publiek geniet van jouw spel. Van de manier waarop jij jouw rol invult. Een rol
die niemand anders kan spelen zoals jij dat doet. En hoe gelukkig en voldaan jij bent
wanneer je jouw publiek naar huis ziet gaan: Vervuld, geïnspireerd, wakker geschud.
Omdat jij je verantwoordelijkheid hebt genomen.
Omdat jij hebt geluisterd naar je gevoel
Omdat jij doet waar je hart ligt.
Omdat jij er staat.
Jij staat er.
Te mooi om waar te zijn?
Wel als je blijft leven en ondernemen vanuit wie je nu denkt te zijn.
Wel als je jezelf niet de kans geeft om te ontdekken wat er mogelijk is, wie je
werkelijk bent en daarnaar gaat leven.

Alles is er al, het wachten is op jou. Showtime!
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16 Wat is ondernemen vanuit je Ware Zelf
Jaren geleden al ben ik me gaan verdiepen in NLP en Hypnose. Ik zag daardoor in
hoe klein ik mezelf had gemaakt en begon ook andere mensen te helpen met mijn
kennis en inzichten. Honderden mensen hielp ik af van de meest uiteenlopende
angsten. Totdat ik ontdekte dat onder al die angsten van al die mensen
eigenlijk steeds dezelfde collectieve angst verborgen zat: de angst om niet goed
genoeg te zijn, niet waardevol, te klein.
Ik heb een passie voor ondernemende types. Ik bewonder hun moed, creativiteit en
doorzettingsvermogen. Maar ik zie ook dat ondernemen voor zoveel mensen met
bijzondere talenten en vernieuwende ideeën een grote worsteling is. Een intens
en onzeker avontuur waardoor een groot aantal ook weer besluit te stoppen. En
dat heeft alles te maken met angst.
Als je onderneemt vanuit de angst niet goed genoeg te zijn, kun je niet voluit leven en
dus ook niet voluit ondernemen. Je kunt je volledige potentie dan niet in de wereld
zetten, terwijl dat wel is wat je de meeste voldoening zal geven en je dus het meest
gelukkig zal maken. En bovendien is dat ook wat deze wereld nodig heeft. Alles van
jou. Jouw Ware Zelf.
Daarom help ik deze dromers en idealisten graag hun angsten te doorzien en te
doorbreken. Zodat er ruimte komt om de verbinding met hun Ware Zelf te
voelen en ze kunnen transformeren van kleindenkers in Grootdoeners.
● Zodat ze gaan inzien dat alles met een reden is gebeurd en ze heeft gemaakt
tot de persoon die wie ze nu zijn.
● Zodat ze echt kunnen gaan staan voor wie ze zijn en hun verhaal kunnen
delen.
● Zodat hun ware potentie eruit komt.
● Zodat ze daarmee alles kunnen creëren wat ze nodig hebben.
● Zodat ze hiermee als ze dat willen fulltime bezig kunnen zijn.
● Zodat ze hier geen buitensporige moeite voor hoeven te doen, omdat het
is wie ze zijn en wat ze weten.
● Zodat niet hard werken centraal staat, maar met hart en ziel hun werk doen.
● Zodat ze er nooit ver naar hoeven zoeken, omdat het helemaal van hen is.
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● Zodat ze niet hoeven te denken: ‘Hoe onderscheid ik me?’ omdat ze vanuit
authenticiteit handelen en dus per definitie uniek zijn in hun aanbod.
● Zodat ze de beste versie van zichzelf zijn voor hun klanten.
● Zodat ze zielsgelukkig worden en energie krijgen door simpelweg ‘hun ding’ te
doen.
● Zodat ze daarmee ook een gelukkiger partner, ouder, vriend, kind, etc. zijn en
een positieve impact hebben op en inspirerend zijn voor hun (naaste)
omgeving.
Mijn jarenlange ervaring als ondernemer, coach, trainer en hypnotherapeut zet
ik nu volop in om andere ondernemers te leren werken en leven vanuit de
verbinding met hun Ware Zelf.
Daarvoor is het nodig dat je voorbij je (onbewuste) angsten kunt gaan. Pas dan kun je
beter contact maken met je verlangens, je visie en je inspiratie. En als je die gaat
volgen en zal het je niet verbazen dat je van daaruit steeds meer vrijheid, groei en
vreugde zult ervaren.
Nou ja zeg, zou dat dan misschien de zin van het leven zijn?
De basis van het leven is VRIJHEID
Het resultaat van het leven is GROEI
Het doel van het leven is VREUGDE
Abraham Hicks

Ik moet zeggen: het VOELT in ieder geval wel heel goed! ☼☼
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17 Past jouw rol je nog of ben je eruit gegroeid?
Tja…
• Als jij nu merkt dat je ongedurig zit te schuifelen en draaien op je stoel
en dat iets in jou allang weet dat je eigenlijk eigenlijk eigenlijk niet wilt
blijven hangen in je huidige situatie.
• Als je merkt dat dat zachte stemmetje ook bij jou meer ruimte wil, maar
je probeert heel hard, met de spreekwoordelijke vingers in je oren,
ervoor weg te rennen omdat het angstzweet je uitbreekt als je bedenkt
wat dan de volgende stap zou (moeten) zijn.
• Als je het gepieker en gemaal herkent: “wat als ik dit niet kan, wat als
het niet lukt, wat als ik halverwege faal, wat als ik in de financiële
problemen kom..” en al die miljoenen andere redenen die je ego kan
verzinnen om je in je comfortzone te houden ..

Dan ben je op het punt waar ik 12 jaar geleden stond.
Maar dan wil ik je vragen: Waar zou jij over 3,4 jaar willen staan? Wat zou
jij willen doen? Meer van hetzelfde?

Als je blijft doen wat je altijd deed,
blijf je krijgen wat je altijd kreeg …
Maar wat als je nu – net als ik destijds – gewoon eens begint met je
openstellen voor mogelijkheden. Terwijl je beseft dat elke verandering
begint met jou. Met een keuze waar je misschien nog aan twijfelt, omdat
je je ego steeds voorrang geeft. Maar waarvan je ergens merkt: “Hé, die
gedachten, die dagdromen komen wel vaak terug! Misschien is dit écht iets
wat me wat wil zeggen of waar ik verder in wil.
Hoe wil jij je voelen in je leven? Wat is voor jou belangrijk?
En hoe voel jij je nu meestal? Strookt dat met hoe je het wilt?
Je leven gaat niet vanzelf veranderen. Je leven verandert … als JIJ
verandert.
Als JIJ het innerlijke werk doet.
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Afgelopen jaar ontstond vanuit de vorige versie van dit E-book spontaan
een fantastische middag. Een inspiratiemiddag Ondernemen vanuit je Ware
Zelf.
Mensen die erbij waren, hebben het er nog over. Er was alleen 1 nadeel.
Het was veeeeeeeel te kort!
Want wat kun je doen in 1 middag? Nou blijkbaar al heel veel.
Maar mijn gevoel ging met me aan de haal en er ontstond een heel nieuw
programma.

18 Stap in de Rol van je Leven
In het webinar heb ik je hier al
meer over verteld.
Afgelopen 3 jaar heb ik zelf een
aantal intensieve
trainingstrajecten gevolgd met
een relatief kleine groep. En elke
keer was ik weer verbaasd van de
resultaten en de impact van het
samenzijn, sparren, delen met
anderen.
Je leert niet alleen van de
‘teacher’, maar ook van elkaar!

Maandelijks komen er zo’n 15.000 nieuwe ondernemers en ondernemingen
bij. Maar de aantallen die net zo hard weer verdwijnen zijn ook enorm. Dat
komt omdat er natuurlijk heel veel bij komt kijken, bij het ondernemen.
Maar wat ik heb geleerd de afgelopen jaren is dat je heel veel dingen kunt
leren. Tuurlijk, je moet er wel gevoel bij hebben en het ook leuk vinden,
maar heel veel dingen die mensen zeggen ‘niet leuk te vinden’ hebben te
maken met angst.
Want dat je zichtbaarheid en klanten werven en marketing en sales niet
leuk vindt, dat heeft alles te maken met jezelf. Dat je jezelf niet op
waarde schat.
En dat je niet te veel wilt vragen ‘omdat dat gewoon niet goed voelt en je
doet het zo graag’ is iets waardoor je niet alleen jezelf, maar ook de ander
te kort doet. Want dan blijf je hangen op een niveau waarbij de kans groot
is dat je het bijstands- of hobbyniveau niet gaat ontstijgen.
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Het aller-aller-allerbelangrijkste als je zulke belangrijke stappen gaat
zetten en serieus werk gaat maken van jouw voldoening en jouw
mogelijkheden om bij te dragen in deze wereld is dat je JEZELF op de
EERSTE PLEK leert zetten en dat je van daaruit gaat werken. Vanuit het
gevoel van verbinding en compleetheid dat je al perfect bent zoals je bent.
Precies nu. En morgen. En gisteren.
En natuurlijk. Dan kun je groeien. Ook kwalitatief beter worden. Maar dat
is een logisch gevolg. De meeste mensen doen het andersom. Die ontlenen
hun gevoel van eigenwaarde aan hun succes, aan hun bankrekening, aan
hun aantallen volgers. Dus dan moet er eigenlijk eerst succes zijn… eerder
rusten ze niet.
Nou… dat is dus hét recept voor tegenslag, stroperigheid of opbranden door
veeeeel te lang en veel te hard je best te doen. Ben je toch weer aan het
ploeteren gegaan.
In mijn programma Rol van je Leven neem ik je mee in de lessen van mijn
eigen reis, aan de hand van wat er bij jou als deelnemer leeft.
•
•
•
•
•
•

Waar sta je in je leven?
Waar wil je naartoe?
Wat zijn je onbewuste overtuigingen?
Heb je je persoonlijke waarden wel helder? (De meeste mensen niet,
vandaar dat bijna iedereen een ‘waardeloos leven’ leidt.)
Hoe maak je onderscheidt tussen je hogere en je lagere zelf (je ego vs
je intuïtie)?
Hoe leer je de connectie met je bron voelen?

Natuurlijk staan in dit hele programma het model van Hawkins, de Wet van
de Aantrekking en allerlei manieren om versneld nieuwe realiteiten te
creëren centraal. Soms expliciet, vaak impliciet. Maar je leert ermee
werken.
Eigenlijk gaat het in de training vooral over het afleren van bijna alles wat
je tot nu toe voor waar hield. Je conditioneringen en programmeringen.
Want de hypnose van je ouderlijk gezin, je opleidingen, je familie, vrienden
en kennissen en de maatschappij in zijn algemeenheid hebben er diep in
gehakt. Je wilt niet weten hoeveel elementen van: “Zo hoort het, “Zo zijn
wij (of juist niet)”” of “Zo doen wij dat” in je zijn geslopen en je van dag
tot dag vasthouden in je huidige situatie.
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Twee varianten
Het programma kent 2 varianten. De groepsvariant en de groepsvariant
aangevuld met 1-op-1 coaching met mij (oftewel Rol van je Leven
Intensief).
Inmiddels zijn de eerste cursisten al gestart met de 1-op-1 coaching.
Om te zorgen dat het een groep is die als geheel goed voelt, wil ik graag
eerst telefonisch of via skype met je kennismaken, zodat we kunnen
checken of dit echt iets is voor jou op dit moment en om je in de
gelegenheid stellen om vragen te beantwoorden.
Je kunt een afspraak boeken in mijn agenda via de link naar mijn agenda:
https://calendly.com/astriddavidzon/vrijblijvende-telefonische-intake
Als er geen opties weergegeven worden, heb ik geen ruimte meer. Stuur me
dan even een mail om te vragen wat de volgende stap is
(astrid@zoninjeleven.nl).
Meer informatie over het programma Rol van je Leven inclusief de data
van de livedagen kun je lezen op de website:
https://zoninjeleven.nl/aanbod/stap-in-de-rol-van-je-leven/
Om het voor een grotere groep mogelijk te maken om deel te nemen, is het
mogelijk om in termijnen te betalen. Ook deze info staat op de website.
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19 Tot besluit
Als je je bewust wordt en leert vertrouwen op de verbinding met je Ware Zelf in
aanvulling op je zelfvertrouwen, zul je merken dat je veel gemakkelijker de
verantwoordelijkheid durft te nemen om telkens verder te groeien en een volgende
stap te zetten in je leven. Of je nu daadwerkelijk onderneemt of ondernemender
wilt worden.
Zo kun je op elk moment werken en leven vanuit de beste versie van jezelf die je op
dat moment kunt zijn en dat pad gaat altijd door. Immers, groei hoort bij het leven.
Ik hoop dat ik je met dit E-book in ieder geval bewust heb mogen maken dat
● Ondernemen altijd moeizaam zal zijn als je jezelf (onbewust) klein houdt;
● Het cruciaal is om eerst je saboterende patronen en oude verhalen op te
ruimen als je meer succes, resultaat en voldoening wilt ervaren;
● Er een ongekende kracht in jezelf zit waarmee je elk moment verbinding kunt
maken.
Die kracht hoef je niet te verdienen. Je hoeft deze alleen maar te zoeken. Dan zul je
hem vinden. Het leren vertrouwen op die wonderlijke kracht in jezelf zal niet alleen
jou zielsgelukkig maken, maar is tegelijkertijd ook bedoeld…
for the greater good of all!
Zonnige groet,

Astrid☼☼
Alkmaar, april 2019
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