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HERKEN JIJ JEZELF IN HET VOLGENDE? 

Je bent het zat om je minderwaardig en onzeker te voelen. 

Je wéét rationeel wel dat je net zo waardevol bent als ieder 

ander, maar je vóelt het niet. Het leven lijkt je te overkomen 

en je kunt er maar geen vat op krijgen. Je weet dat er iets 

moet veranderen maar elke keer is er wel wat.  

Het ene probleem is de wereld nog niet uit of de volgende 

staat alweer voor de deur. Om gek van te worden. Je wilt je 

leven veranderen, maar weet niet hoe. Je leest 

zelfhulpboeken, probeert van alles, maar elke poging die je 

doet loopt uit op niets. Je valt keer op keer weer terug 

waardoor je je alleen maar waardelozer voelt.  

Je wilt meer dan je aankan 

Je zit veel in je hoofd, denkt te veel na en wil alles vanuit 

ratio oplossen. Daarmee loop je steeds weer vast. Je vindt 

dat je iets moet dóen, maar weet niet wat.  

Je wilt meer dan je aankan. Je to do lijst wordt alsmaar 

langer. Waar je bovenaan één of twee items af kan strepen, 

komen er onderaan drie bij. Het gaat maar door. Je bent 

nooit klaar.  

Je voelt je nooit helemaal happy of tevreden. Je wilt altijd 

meer. Het is nooit goed genoeg en zo loop je keer op keer 

vast. Elke keer val je weer terug in oude patronen. 

Je verlangt naar innerlijke rust. Je wilt je lekker in je vel 

voelen en voldoening uit je leven halen in plaats van 
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doelloos maar wat rond te dobberen. Je weet dat er meer 

in je zit dan er nu uit je komt, maar weet niet hoe je daar 

bijkomt. Je wilt meer grip op je leven krijgen en uit die 

neerwaartse spiraal komen.  

Je verlangt ernaar om met vertrouwen te leven. Werkelijk te 

voelen dat alles goed komt, ook als het op dat moment niet 

zo lijkt. Je wilt in contact staan met die krachtige vrouw 

waarvan je weet dat ze ergens diep in jou verscholen zit. 

Soms voel je haar, maar even vaak raak je haar weer kwijt.  

Zo nu en dan voel je hoe heerlijk het is als je de controle 

werkelijk loslaat en dingen als vanzelf laat ontstaan. Diep 

van binnen weet je dat je tot veel meer in staat bent als je 

je overgeeft. Je weet hoe ongelofelijk veel mogelijkheden 

het geeft als je jezelf mee laat voeren op de stroom. De 

wereld ligt aan je voeten als je meebeweegt met het leven, 

met dat wat je op je pad treft. En toch val je steeds weer 

terug in dat oude niet-helpende patroon van willen sturen, 

controle hebben en vastgrijpen. 

Moe en wanhopig 

Je hebt het gevoel dat je één stap vooruit zet en vervolgens 

weer twee stappen terug. Waardeloos, ontmoedigend en 

dodelijk vermoeiend. Je voelt je energie weglekken en weet 

niet hoe je het gat moet dichten. Je probeert van alles om 

het onaangename gevoel te verminderen of het liefst 

helemaal weg te nemen. Maar hoe meer je daar naar 

streeft, hoe verder je het van je afduwt. Voor je het weet zit 
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je in een neerwaartse spiraal: in plaats van jezelf uit de put 

te helpen, zak je er dieper in. Wanhopig en moegestreden 

haal je naar jezelf uit. Je veroordeelt jezelf: “Zie je wel, ik ben 

nergens goed voor.” 

Je bent het zat om steeds weer vast te lopen en in hetzelfde 

kringetje rond te blijven draaien. Dat continue gepieker 

maakt je prikkelbaar en chagrijnig en energie lekt met 

bakken weg. Uitgeput, verslagen en verdrietig voel je de 

neiging om de handdoek in de ring te gooien. 

http://www.levenvanuitkracht.nl/
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WAAROM IK JOU KAN HELPEN 

Ik word gedreven door een diep verlangen om jou in contact 

te brengen met je eigen kracht. Ik geloof dat elke vrouw een 

geweldige potentie in zich heeft, die helaas vaak langdurig 

verwaarloosd is door ‘het leven’; aangeleerde patronen die 

zo vertrouwd zijn geworden dat het lijkt alsof er geen uitweg 

is. Overtuigingen en gewoonten die zo eigen zijn geworden 

dat je niet eens beseft dat het anders kan. 

Mijn wens is om vrouwen die, net als ik, behoefte hebben 

aan een rijker leven te laten profiteren van de inzichten en 

ervaringen die ik heb opgedaan. 

Ik begeleid je met liefde om de bagger en het onkruid, die 

jouw potentie heeft overwoekerd, op te ruimen. Ik 

ondersteun jou om je te ontdoen van de wildernis waardoor 

er geen lucht of water bij de al aanwezige zaadjes kan 

komen. 

Ben je bereid om, net als ik, het onkruid op te ruimen, de 

boel flink om te spitten en alle ziekmakende, rottende troep 

weg te halen? Je krijgt vieze handen, het stinkt, en hier en 

daar zit het zo vast dat je niet weet of je het wel los kunt 

krijgen, maar ik kan je uit ervaring vertellen dat het zó de 

moeite waard is! 

Ik weet hoe het voelt 

Ik weet hoe het voelt als het je maar niet lukt om je leven 

voluit te leiden. Ik weet hoe het voelt om rond te fladderen 
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terwijl je weet dat er meer in je zit dan er nu naar buiten 

komt. Ik weet hoe het voelt als je jezelf in de weg zit. Ik weet 

hoe frustrerend het voelt als je je belemmerende patronen 

wel ziet, maar toch niet in staat bent om ze om te gooien. 

Juist omdat ik ook in deze positie ben geweest, weet ik als 

geen ander hoe waardeloos dit voelt. Bewust of onbewust 

vergelijk je jezelf met anderen en dat wakkert je 

onzekerheid en minderwaardige gevoelens alleen maar 

aan.  

Je hoeft het niet alleen te doen! 

Maar je hoeft het niet alleen te doen! Sterker nog, je kúnt 

het niet alleen! Je hebt iemand nodig die je bij de hand 

neemt om uit deze onbevredigende cirkel te stappen. Ik reik 

jou liefdevol de hand, zoals ik de liefdevolle hand van 

anderen heb aangenomen. 

Mijn grootste inspiratiebronnen zijn Wayne Dyer en Louise 

Hay. Zij leefden wat ze geloofden. Ik doe dat ook. Dat is niet 

altijd zo geweest. Sterker nog, ik heb jaren geploeterd. Ik 

wíst wel wat goed voor me was, maar hield het niet vol om 

het te integreren in mijn leven en het een eerste natuur te 

maken.  

Na vele zware depressies en paniekaanvallen heb ik het 

roer omgegooid. Ik was mijn overwegend onzekere en 

minderwaardige gevoelens zó zat! Rationeel en diep van 

binnen wist ik dat ik wel waardevol was, maar ik vóelde het 

te weinig. Regelmatig kon ik door de verwilderde 
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oppervlakte heen het zonlicht wel zien, maar keer op keer 

woei de vele rotzooi er weer overheen waardoor mijn zicht 

werd ontnomen. 

Ik kon er geen grip op krijgen en liep steeds weer vast. Het 

voelde alsof het leven mij overkwam. Ik kwam er maar niet 

achter wat mijn aandeel was, wat ík deed waardoor mijn 

zicht werd beperkt.  

Waardevolle tools 

Om uit deze waardeloze en uitzichtloze manier van leven te 

ontsnappen heb ik alles ingezet wat ik in de loop der jaren 

heb geleerd. Alles waarvan ik weet dat mensen die in mijn 

ogen succesvol zijn, het elke dag toepassen: 

∞ Ik maak gebruik van Affirmaties 

∞ Ik werk met Visionboards 

∞ Ik Schrijf 

∞ Ik Mediteer 

∞ Ik Visualiseer 

∞ Ik trek me regelmatig terug in Stilte 

∞ Ik geef me over aan en Vertrouw op iets dat groter is dan 

ik (ik noem dat Bron of Universum of Hoger Zelf of 

Allesomvattend Energieveld) 

http://www.levenvanuitkracht.nl/
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∞ Ik sta open voor Synchroniciteit en Zinvol Toeval en 

weet dat elke ervaring een kans is om van te leren en te 

groeien in mijn ontwikkeling 

 

En, wat absoluut onmisbaar is om succesvol te zijn: 

∞ Ik blijf Toepassen 

∞ Ik blijf Oefenen 

∞ Ik blijf Herhalen 

 

Ik lees niet alleen, ik luister niet alleen, ik wéét niet alleen… 

∞ Ik Dóe 

∞ Ik onderneem Actie 

∞ Ik ben Bereid om keihard onderuit te gaan en weer op te 

staan en te leren. 

En dat houdt nooit op. Ik blijf leren, ik blijf bijsturen en 

bijstellen. 

Vertrouwen 

Angst en onzekerheid steken echt nog wel eens de kop en 

mijn leven is echt niet één groot halleluja gevoel. Maar ik 

verzuip er niet meer in. Ik zie het, voel het en doe alsnog 

waar ik bang voor ben. Ik heb een rotsvast vertrouwen dat 

ik het aankan, dat ik het niet alleen hoef te doen, dat ik weer 
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iets mag leren en dat ik geholpen word. Ik ben de baas over 

mijn angst en niet andersom. 

Ik heb vele ervaringen waarin er deuren opengaan doordat 

ík besluit dat ik bereid ben om een stap te zetten. Al is het 

een babystapje; zodra ik een stap zet komen er 

mogelijkheden en kansen op mijn pad die er eerder niet 

waren of die ik niet zag. En elke keer is het aan míj om ze 

aan te nemen. Ik ben degene die besluit. Het enige dat ik 

doe is de keuze maken om de kans te grijpen/omarmen.  

Doordat ik JA zeg tegen een kans zeg ik JA tegen mezelf en 

JA tegen het leven! Ik ben degene die besluit om al dan niet 

ja te zeggen. Wetend dat er geen goede of foute keuze 

bestaat.  

Ik voel me een rijk mens om op deze manier in het leven te 

staan en dat gevoel gun ik iedereen! 

Mijn missie 

Het is mijn missie om jou, met mijn passie en enthousiasme, 

opnieuw kennis te laten maken met de krachtige vrouw die 

je bent, maar waar je geen of weinig contact mee hebt.  

Ik geloof dat elke vrouw een lichtje in zich heeft. Een 

vlammetje dat zachtjes brandt. Soms heb je het licht van 

een ander nodig om jouw vlammetje te vinden. Ik help jou 

jouw vlammetje aan te wakkeren tot een vreugdevuur 

waarmee jij, op jouw beurt, weer de weg van een ander kunt 

verlichten. 

http://www.levenvanuitkracht.nl/


 
 

Ont-dek Jouw Innerlijke Kracht  www.levenvanuitkracht.nl | Savannah Engelenberg 11 

Ik ben een enthousiaste idealist, iemand die de wereld een 

stukje lichter wil maken. Mijn droom is een katalysator te 

zijn naar een wereld waarin mensen liefdevoller en 

toleranter met elkaar én met zichzelf omgaan. Ik geloof dat 

dat mogelijk is door door te geven wat ik heb geleerd en nog 

steeds leer. Op het moment dat jij je bewust wordt van jouw 

eigen kracht en mogelijkheden ben jij weer een katalysator 

voor de mensen om je heen en zij op hun beurt ook weer. 

Als een Pyramide die steeds breder wordt. 

 

* 

*            * 

*       *       *     * 

*  *   *  *       * *    *  * 

**  **   **  **           **  **   **  ** 

 

Om daar een begin mee te maken deel ik graag 

7 KRACHTIGE TIPS 

die in mijn ogen van grote waarde zijn. 
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KRACHT-TIP 1 

Verandering begint bij JOU! 

 

Wanneer je denkt dat de wereld tegen je is of dat alles aan 

een ander ligt, kom je zelf niet in actie en blijf je je 

slachtoffer voelen. Het leven blijft je overkomen en je hebt 

geen enkele invloed. 

Je blijft op je tenen lopen, wilt iedereen plezieren en bent 

daarmee volledig afhankelijk van wat anderen doen of niet 

doen en wat het leven je brengt. Je bent voortdurend 

brandjes aan het blussen en allerlei bordjes omhoog aan 

het houden. Je kunt nergens écht van genieten, want zelfs 

als alles soepel lijkt te gaan wacht je alweer op de volgende 

ramp. Dodelijk vermoeiend.  

Zolang je niet beseft dat JIJ degene bent die iets moet 

veranderen, blijf je je slachtoffer van de situatie voelen en 

verandert er helemaal niets, want een ander kun je niet 

veranderen! Je blijft in dezelfde kringetjes ronddraaien en 

hebt het gevoel dat alles je overkomt. 

Machteloos en gefrustreerd creëer je alleen maar meer van 

hetzelfde. Je leven blijft een opeenstapeling van incidenten. 

Elke dag is een gevecht en aan het eind van de dag zie je 

alweer op tegen de volgende dag.  
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Als je niets doet… 

Je krijgt diverse wake-up calls die steeds heftiger worden 

zolang je er niets mee doet. Je kunt je niet meer 

concentreren, alles vliegt je aan, laat dingen uit je handen 

vallen, struikelt, je wordt chagrijnig, bent prikkelbaar. 

Uiteindelijk verruïneer je je lichaam, raak je uitgeput en 

stort je letterlijk in. Als je dit maar lang genoeg volhoudt, 

word je vanzelf depressief, krijgt paniekaanvallen of andere 

ellende die je dwingen om te stoppen. Je bent niet meer in 

staat om te werken, kunt alleen maar huilen of zit apathisch 

op de bank.  

De eerste stap die JIJ kunt zetten 

Let op je eigen gedachten. Let op wat je jezelf hoort zeggen.  

“Ik ben voor het ongeluk geboren.” 

“Het leven is mij niet goed gezind.” 

“Er is altijd wel wat.” 

“Ik word achtervolgd door pech.” 

“Het houdt nooit op.” 

Etc. 

Hoe voel je je als je dit gelooft? En wat denk je dat er gebeurt 

als je dit maar blijft herhalen? Je programmeert jezelf voor 

alleen maar meer ellende!!  

http://www.levenvanuitkracht.nl/
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“Ja Savan, dat klinkt leuk, maar zo is het nu eenmaal. Dit is 

wat er gebeurt!” 

Wil je dit?  

“Nee natuurlijk wil ik dit niet, maar ik ben realistisch! Dit is 

hoe het steeds gaat!”  

Als je bereid bent om je open te stellen dat je er anders naar 

kunt gaan kijken, heb je de eerste stap richting verandering 

gezet! 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden dat  

verandering bij JOU begint 

 

Gedachten experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 tot maximaal 15 minuten 

 

1. Schrijf de gedachten die je regelmatig hebt op. 

Precies zoals je ze jezelf hardop of in jezelf hoort 

zeggen. 

 

Voorbeeld: 

a. ‘Ik heb altijd pech.’ 

b. ‘Ik ben niet voor het geluk geboren.’ 

 

2. Lees ze hardop voor en merk op hoe je je voelt als je 

dit zegt. 

 

Voorbeeld: 

a. Boos. 

b. Moedeloos. 

 

3. Verander de gedachte in een gedachte die je wel wilt. 

 

Voorbeeld: 

http://www.levenvanuitkracht.nl/
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a. ‘Alles zit mij altijd mee.’ Of ‘Alles komt altijd 

goed.’ Of ‘Mijn leven verloopt soepel en 

moeiteloos.’ 

b. ‘Mijn leven stroomt over van geluk.’ Of ‘Geluk 

lacht mij toe.’ Of ‘Alles dat ik aanraak verandert 

in Goud.’ Of ‘Het leven lacht mij toe bij alles wat 

ik doe.’ 

 

4. Lees ook deze hardop voor en stel je voor hoe het 

zou zijn als dit waar zou zijn. 

 

Voorbeeld: 

a. Opgelucht, ontspannen. 

b. Blij, enthousiast. 

 

5. Gun jezelf een paar minuten de tijd om de gedachten 

die je wilt ervaren, te herhalen (in jezelf of hardop). 

En voel wat het met je doet. Gebruik al je fantasie om 

het zo levendig mogelijk te maken! Niets is te gek! 

 

6. Herhaal de oefening elke dag. Je kunt dezelfde 

gedachten gebruiken of juist andere gedachten. Kijk 

wat er omhoog komt en ga daar mee aan de slag. 

 

SUGGESTIE: 

Doorloop de stappen voor diverse levensgebieden. Welke 

gedachten heb je bijvoorbeeld over gezondheid, relaties, 
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familie, vrienden, tijd, geld, werk, vrije tijd, beweging, 

wonen, etc. 
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KRACHT-TIP 2 

NU is het moment om te veranderen 

 

Als je NU geen actie onderneemt blijft je altijd overkomen 

wat je altijd overkomt. Er is namelijk altijd wel wat, waardoor 

het nu niet uitkomt. Je leven blijft zoals het is. Dat wat je nu 

beleeft herhaalt zich steeds opnieuw. Je leeft wel, maar 

haalt geen voldoening uit je leven. Ook al weet je dat er 

meer in het leven is, zolang je niks onderneemt om dat 

daadwerkelijk te creëren blijf je in je eigen moeras 

ronddrijven. 

Als je niets doet… 

Je dagelijks leven blijft onbevredigend. Hoe langer je geen 

actie onderneemt om werkelijk te veranderen, hoe 

uitzichtlozer je leven wordt. Je leven blijft een herhaling van 

dat wat je nu beleeft. Sterker nog, je gaat zo snel 

bergafwaarts dat je het gevoel hebt dat het leven weinig zin 

meer heeft. Moedeloos en gefrustreerd klaag je veel, zie je 

alles alleen maar negatief. Je wordt een onaangename 

vrouw om bij in de buurt te zijn. Je partner en kinderen 

sluiten zich van je af waardoor je je nog nuttelozer en 

eenzaam voelt.  

De eerste stap om NU te zetten 

Neem NU het besluit dat je BEREID bent om te veranderen! 

Dat het genoeg is geweest! Besluit dat je bereid bent om 
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alles te doen wat nodig is, ook al weet je nu nog niet hoe dat 

er uit ziet. Besluit dat je bereid bent om je open te stellen 

voor een nieuwe manier van kijken.  

Vind iemand die met je meekijkt naar wat jij zelf doet 

waardoor je jouw situatie in stand houdt. Iemand die 

eenzelfde soort ervaring heeft gehad en jou liefdevol een 

spiegel voor kan houden. Iemand die een stap verder is. 

Daar kun jij je voordeel mee doen. Besef dat je het niet 

alleen hoeft te doen. Dat je het niet alleen kúnt doen. Zoek 

iemand die een leven leidt dat jij ambieert. Hoe heeft zij dit 

bereikt? Wat doet iemand die een stap verder is dan jij?  
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden dat het  

NU tijd is voor verandering 

 

Belofte aan jezelf 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 minuten 

 

1. Bedenk een belofte aan jezelf. 

 

Voorbeeld: 

‘Ik ben bereid om afscheid te nemen van gedrag en 

gedachten die mij beperken. Ik besluit dat het 

genoeg is! Ik ben bereid om vandaag in actie te 

komen en me open te stellen voor verandering.’ 

 

2. Herinner jezelf meerdere keren per dag aan deze 

belofte aan jezelf.  

 

Voorbeeld: 

∞ Schrijf de belofte op en hang hem op je 

badkamerspiegel, leg hem naast je bed. Stop een 

kaartje in je portemonnee of je broekzak, etc. 

∞ Spreek de belofte in op je mobiel en luister ernaar 

als je in de bus zit of op de trein staat te wachten. 

http://www.levenvanuitkracht.nl/
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∞ Stel een alarm in op je telefoon om jezelf te 

herinneren aan je belofte. (Zorg ervoor dat je hem op 

dat moment dan ook paraat hebt, bijvoorbeeld door 

de belofte in je online notities te noteren of iets 

dergelijks) 
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KRACHT-TIP 3 

Word je bewust van wat je ZEGT 

 

Op het moment dat je niet bewust bent van wat je zegt, 

welke woorden je gebruikt, creëer je ongewild meer van dat 

wat je niet wilt.  

De energie die met je bewoordingen meekomt, creëert je 

realiteit. Dat wat je zegt is jouw waarheid. Dat wat jouw 

waarheid is zie je terug gespiegeld door de mensen en 

situaties op je pad. 

Als je niets doet… 

Klagen of vertellen hoe slecht je het hebt trekt andere 

klagers aan, waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht 

komt. Je bevestigt elkaar en creëert daarmee meer van 

hetzelfde, vaak nog krachtiger dan eerder. Mensen om je 

heen krijgen er genoeg van als je maar doorgaat met 

klagen. Je energie lekt met bakken weg en je voelt je log en 

zwaar. Je blijft maar energie en kracht geven aan dat wat je 

niet wilt.  

De eerste stap om bewust te worden van wat je ZEGT 

Start met luisteren naar wat je anderen hoort zeggen. Stel je 

voor dat wat je hen hoort zeggen direct werkelijkheid wordt. 

Is dat wat dan ontstaat wenselijk of niet? 
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Door te horen wat anderen zeggen word je geleidelijk aan 

bewust van wat je zelf zegt en hoe wenselijk dát is. Daardoor 

word je steeds meer bewust van wat jij zelf aan het creëren 

bent.  

Een volgende stap is opschrijven wat je jezelf regelmatig 

hoort zeggen en te onderzoeken of dat wat je zegt 

behulpzaam is of niet. Hoe voelt dat wat je zegt? Word je er 

blij van of voelt het juist zwaar? Wees bereid om open en 

eerlijk naar jezelf te kijken. Alleen op die manier kun je je 

een positieve verandering op gang brengen. 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden van wat je ZEGT 

 

Gedachten experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 tot maximaal 15 minuten 

 

1. Schrijf de uitspraken die je jezelf regelmatig hoort 

zeggen op. Precies zoals je ze jezelf hoort zeggen. 

 

 Voorbeeld: 

a. ‘Ik kom altijd te laat’. 

b. ‘Ik heb nooit tijd voor mezelf.’ 

 

2. Lees ze hardop voor en merk op hoe je je voelt als je 

dit zegt. 

 

 Voorbeeld: 

a. Gejakkerd. 

b. Onrustig. 

 

3. Verander de uitspraak in een zin die je wel wilt.  

 

 Voorbeeld: 

a. ‘Ik kom ruim op tijd.’ Of ‘Ik neem alle tijd.’ Of ‘Ik 

ben altijd op tijd.’ Of ‘Ik heb alle tijd’. 
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b. ‘Ik verheug me erop om tijd voor mezelf te 

hebben.’ Of ‘Ik maak elke dag tijd voor mezelf.’ 

Of ‘Ik gun mezelf elke dag 5 minuten om niks te 

doen.’  

 

4. Lees ook deze hardop voor en stel je voor hoe het 

zou zijn als dit waar zou zijn. 

 

 Voorbeeld: 

a. Ontspannen. 

b. Genieten! 

 

5. Gun jezelf een paar minuten de tijd om de 

gedachten die je wilt ervaren, te herhalen (in jezelf 

of hardop). En voel wat het met je doet. Gebruik al je 

fantasie om het zo levendig mogelijk te maken! Niets 

is te gek! 

 

6. Herhaal de oefening elke dag. Je kunt dezelfde 

gedachten gebruiken of juist andere gedachten. Kijk 

wat er omhoog komt en ga daar mee aan de slag. 

 

SUGGESTIE: 

Doorloop de stappen voor diverse levensgebieden. Wat 

hoor je jezelf vaak zeggen op het gebied van bijvoorbeeld 

gezondheid, relaties, familie, vrienden, tijd, geld, werk, vrije 

tijd, beweging, wonen, etc. 
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KRACHT-TIP 4 

Word je bewust van wat je DENKT 

 

Met je gedachten creëer je je gevoelswereld. Wanneer je je 

niet bewust bent van wat je denkt, creëer je dus onbewust 

gevoelens.  

Je herhaalt vaak honderden keren per dag dezelfde 

gedachten in andere bewoording. Vaak negatieve woorden. 

Je geeft onbewust vaak meer aandacht aan dat wat je niet 

wilt dan wat je wel wilt. 

Zolang je je niet bewust bent van deze gedachten blijf je in 

dezelfde cirkel ronddraaien en blijf je dus meer creëren van 

hetgeen je niet wilt. 

Als je niets doet… 

Wanneer je alsmaar blijft denken wat je nu denkt, blijf je 

hetzelfde creëren. Op den duur verandert de cirkel in een 

neerwaartse spiraal. Je hebt het gevoel dat de wereld tegen 

je is, want niks loopt goed. 

Alles is één grote ellende. Het houdt niet op. Je bent aan het 

overleven. Je bent blij als de dag erop zit en kijkt op tegen 

de volgende dag. Pff, weer een dag om door te komen. 

Hopen dat alles loopt zoals het moet en dat er niet nog 

meer ellende bijkomt. 
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Je voelt je shit en weet niet waarom. Je weet niet hoe je eruit 

komt en gaat je heil zoeken in eten, tv kijken, gamen, 

eindeloos op social media surfen. Allemaal dekens die je 

over je gevoelens heen legt om maar niet te hoeven voelen. 

Onbevredigend gedrag. In eerste instantie voelt het nog 

aangenaam maar al snel voel je je waardeloos, ben je boos, 

voel je je schuldig of mislukt.  

Je krijgt het benauwd als je alleen al denkt dat iets anders 

loopt dan je had gepland en loopt op je tenen om alles 

zoveel mogelijk onder controle te houden. Maar guess 

what? De wet van Murphy treedt op: alles wat fout kan gaan, 

loopt fout. Door je negatieve gedachten trek je juist dat aan 

wat je niet wilt. Et voilà, de neerwaartse spiraal zet zich 

voort. Je denkt negatief, voelt je shit, dat wat fout kan gaan 

gaat fout. Daarmee krijg je nog meer negatieve gedachten 

waardoor je je nog waardelozer voelt etc. 

De eerste stap om bewust te worden van wat je DENKT 

Stop letterlijk. Wees stil en ‘luister’ naar de eerste gedachte 

die je nu in je opkomt. Bekijk de gedachte van een afstand. 

Hoe voelt deze gedachte? Aangenaam? Of belemmerend? 

Zwaar? Log? 

Door letterlijk stil te staan of zitten en te luisteren naar wat 

je denkt, kom je erachter dat je meer niet-helpende 

gedachten hebt dan je dacht en dat je vaak dezelfde 

negatieve gedachten herhaalt. Door een moment de tijd te 

nemen en met niets anders bezig te zijn wat jou afleiding 
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kan geven of je gevoelens kan verstoppen, word je je 

bewust welke overtuigingen je hebt. Als je je hier bewust 

van wordt heb je de sleutel in handen om de negatieve 

spiraal om te keren naar helpende en opbouwende 

gedachten. 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden van wat je 

DENKT 

 

Gedachten experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 tot maximaal 10 minuten 

 

1. Schrijf de gedachten die je regelmatig hebt op. 

Precies zoals je ze denkt. 

 

Voorbeeld: 

a. ‘Ik heb altijd geld tekort.’ 

b. ‘Het lukt me maar niet om mijn bed uit te 

komen.’ 

  

2. Lees ze hardop voor en merk op hoe je je voelt als je 

dit zegt. 

 

 Voorbeeld: 

a. Gefrustreerd. 

b. Vermoeid, down. 

 

3. Verander de gedachte in een gedachte die je wel 

wilt.  
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 Voorbeeld: 

a. ‘Ik kan toveren met geld!’ Of ‘Geld stroomt naar 

mij toe.’ 

b. ‘Elke dag wordt het een stukje makkelijker om 

mijn bed uit te komen!’ Of ‘Ik sta met plezier op.’  

 

4. Lees ook deze hardop voor en stel je voor hoe het 

zou zijn als dit waar zou zijn. 

 

Voorbeeld: 

a. Speels, als een kind zo blij! 

b. Trots, energiek. 

 

5. Gun jezelf een paar minuten de tijd om de 

gedachten die je wilt ervaren, te herhalen (in jezelf 

of hardop). En voel wat het met je doet. Gebruik al je 

fantasie om het zo levendig mogelijk te maken! Niets 

is te gek! 

 

6. Herhaal de oefening elke dag. Je kunt dezelfde 

gedachten gebruiken of juist andere gedachten. Kijk 

wat er omhoogkomt en ga daar mee aan de slag. 

 

SUGGESTIE: 

Doorloop de stappen voor diverse levensgebieden. Welke 

gedachten heb je bijvoorbeeld over gezondheid, relaties, 
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familie, vrienden, tijd, geld, werk, vrije tijd, beweging, 

wonen, etc. 
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KRACHT-TIP 5 

Word je bewust van wat je DOET 

 

Grenzen voel je niet en als je er al een glimp van opvangt is 

dat zo vaag dat je mind het al snel bagatelliseert. Je rent als 

een kip zonder kop door. Een stop heb je niet. Je blijft maar 

door racen en voelt je opgefokt en gejakkerd. Je to do-lijst is 

nooit af. Waar je bovenaan dingen kunt wegstrepen komen 

er onderaan steeds meer dingen bij die je wilt, en vooral 

móet doen. Je woont jezelf uit en raakt vermoeid. 

Als je niets doet… 

Uiteindelijk raak je volledig uitgeput. Je ziet door de bomen 

het bos niet meer. Je valt om. Letterlijk of figuurlijk. Je baalt 

van je leven en ziet op tegen alles wat je te doen hebt. Als 

dit maar doorgaat kom je in een razendsnelle neerwaartse 

spiraal terecht, waarvan het einde niet te zien is. 

Depressie, angst, overprikkeling, overweldiging, ‘het’ niet 

meer weten ligt op de loer. Je valt uit tegen mensen om je 

heen of je zit de hele dag lamgeslagen op de bank. Alles wat 

je normaal op de automatische piloot deed vliegt je aan. Je 

weet niet meer waar je goed aan doet. Je kunt niet kiezen, 

overdenkt alles en uiteindelijk kom je tot niets. 
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De eerste stap om bewust te worden van wat je DOET 

Vertraag. Sta stil. Doe één ding tegelijk. Dat zal in het begin 

een uitdaging voor je zijn, want je dénkt dat het trager gaat. 

Je denkt dat je sneller klaar bent als je ondertussen ook iets 

anders doet. Maar door je aandacht te richten op één ding 

ga je merken dat je meer gedaan krijgt.  

Poets bijvoorbeeld eens je tanden met volle aandacht. Ga 

niet ondertussen de gordijnen open doen of je WhatsApp 

berichten lezen. Doe je dat wel dan merk je op een gegeven 

moment dat je niet meer weet of je de bovenkant van je 

gebit al helemaal hebt gehad en moet je weer opnieuw 

beginnen.  

Doe iets in stilte. Hierdoor word je minder snel getriggerd 

om bijvoorbeeld iets op te zoeken dat je op de radio hoort, 

of in gedachten weg te zakken door een opmerking of 

reclame. Door dit veel te oefenen merk je op den duur dat 

dat ene ding dat je doet, sneller gaat. 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden van wat je DOET 

 

Vertraag Experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 tot maximaal 10 minuten 

 

Kies één ding uit dat je met volle aandacht gaat doen. 

Tandenpoetsen, je ontbijt eten. Kies iets eenvoudigs waar je 

normaal gesproken gemakkelijk iets mee combineert. 

Richt al je aandacht op dat wat je doet. Merk op hoe het 

voelt om met één ding tegelijk bezig te zijn. Voel je de 

neiging om ‘toch even’ iets anders erbij te doen? Mooi dat je 

het opmerkt! Beslis het niet te doen en focus al je aandacht 

weer volledig op dat waar je mee bezig was. 

Geef jezelf tijd om dit experiment eigen te maken. De eerste 

tijd kan het ongemakkelijk aanvoelen, maar op den duur zal 

je merken hoeveel efficiënter je werkt. En als bonus levert 

het je meer innerlijke rust op! 
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KRACHT-TIP 6 

Word je bewust van jouw VERWACHTINGEN 

 

Verwachtingen blokkeren je. Teleurstelling ligt op de loer.  

Als je onbewust vindt dat iets op een bepaalde manier 

hoort, word je gegarandeerd teleurgesteld. Want dat wat jij 

onbewust verwacht verloopt negen van de tien keer anders. 

Als je niet bewust bent welke verwachting je hebt van jezelf, 

een ander of van de wereld om je heen, kan je 

onaangenaam verrast worden. Je streeft dan onbewust iets 

na wat jij of een ander niet waar kan maken, want niemand 

kan aan jouw onuitgesproken of onbewuste eisen en 

verwachtingen voldoen.  

Als je niets doet… 

Niets gaat zoals het moet. Je leven is een aaneenschakeling 

van teleurstellingen. Dat gaat ten koste van je eigenwaarde. 

Niets voelt goed. Anderen moeten het anders doen en jij 

bent slachtoffer. Je hebt het gevoel dat je geen invloed hebt 

op wat je in je leven tegenkomt. Niets is goed. Je leven voelt 

als een mislukking. Jij voelt je een mislukkeling. 

De eerste stap om je bewust te worden van jouw 

VERWACHTINGEN 

Vraag je af wat jij verwacht en wat je wilt. En belangrijker 

nog, vraag je af wáárom je iets wilt. Onderzoek wat je 
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precies aanspreekt in dat wat je wilt. Welk gevoel wil je 

daarmee creëren? Wat is jouw verlangen?  

Je kunt hier natuurlijk alleen achter proberen te komen, 

maar je kunt dit ook heel goed samen met een ander doen. 

De ander kan jou dan teruggeven (spiegelen) wat ze hoort. 

Om duidelijk te krijgen wat er onder de oorspronkelijke 

verwachting verscholen ligt, kun je dit soort vragen 

gebruiken:  

Hoe zou ik me voelen als…? 

Hoe wil ik me voelen? 

En wat levert dat op? 

Wat zou er gebeuren als…?  

Hoe ziet dat eruit? 

Hoe voel je je als je dit wel zou doen/hebben?  

Hoe voel je je als je dit niet zou doen/hebben? 

Vraag door zodat je tot de kern komt van jouw 

oorspronkelijke verwachting. 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden van wat  

jouw VERWACHTINGEN zijn 

 

Doorvraag Experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 tot maximaal 10 minuten 

 

1. Ga na welke uitspraken je doet met ‘zou’ of ‘zou niet’ 

er in. 

 

Voorbeeld:  

a. Hij zou moeten weten dat ik behoefte heb aan 

een knuffel als ik huil. 

b. Ze zou niet zoveel moeten gamen. 

 

2. Hoe voel je je hierbij? 

 

Voorbeeld: 

a. Alleen, verdrietig. 

b. Geïrriteerd, boos. 

 

3. Waarom wil je dat de ander iets wel of juist niet doet? 

 

Voorbeeld: 
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a. Dan voel ik me geliefd, gehoord en gezien. 

b. Ik maak me zorgen dat ze verslaafd raakt. Ze 

gedraagt zich onuitstaanbaar als ze zoveel 

gamet. Ik wil dat haar hersenen zich gezond 

ontwikkelen. 

 

4. Nu je weet wat er op een dieper niveau speelt heb je 

een aantal opties:  

 

1. Je doet niets. Daarmee verandert er dus ook 

niks en blijft alles hetzelfde. 

2. Je gaat het gesprek aan en spreekt uit wat er 

in je omgaat, wat je gevoelens zijn. 

3. Je accepteert de situatie zoals die is en gaat 

op zoek naar een manier om je verlangens op 

een andere manier te verwezenlijken. 
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KRACHT-TIP 7 

Word je bewust van ZINVOL TOEVAL 

 

Je laat zoveel kansen liggen! Als je niet ziet hoeveel 

mogelijkheden en signalen er op je pad komen die je verder 

helpen, die je inzicht geven, gaat er zoveel verloren. Het is 

alsof je blijft kijken naar waar de zon onderging. Zo zonde! 

Als je verder om je heen kijkt zie je de zon weer opkomen! 

Sterker nog, als je goed kijkt kun je hem zien bewegen! 

Als je niet alert bent of geen waarde hecht aan 

toevalligheden voel je je regelmatig slachtoffer. Dingen 

lijken je te overkomen. 

Als je niets doet… 

Alles wat je beleeft lijkt een opeenstapeling van 

toevalligheden. Kleine of grote gebeurtenissen doe je af als 

‘onbenullig’, ‘puur toeval’ of ‘zinloos’. Je voelt je overgeleverd 

aan wat er gebeurt, wordt onzeker en durft steeds minder 

op jezelf te vertrouwen. Daardoor doe je minder dan waar 

je toe in staat bent. 

De vicieuze cirkel versnelt: doordat je weinig voor elkaar 

krijgt, ervaar je minder zelfvertrouwen waardoor je nog 

minder doet. Dat is weer een bevestiging van wat je al 

verwachtte, waardoor je zelfvertrouwen nog meer afneemt. 

Daardoor durf je nog minder aan te pakken. Voor je het 

weet zit je lamgeslagen op de bank. 
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Hiermee gaat zoveel moois aan je voorbij! Kansen en 

mogelijkheden waarmee je een stap verder kan komen 

richting meer invloed op je leven, maar die je nu laat liggen.  

De eerste stap om ZINVOLLE TOEVALLIGHEDEN te leren 

herkennen 

Wees alert op dat wat je op je pad tegenkomt en speel 

daarmee! Zie het als een spel waarbij je niets te verliezen 

hebt. 

Begin klein. Stel jezelf een vraag, waar je een antwoord op 

wilt. Maakt niet uit wat. Kijk gedurende de dag of volgende 

dagen om je heen.  

Zie je een tekst die je aanspreekt? Hoor je een liedje dat iets 

te maken heeft met je vraag? Voel wat het met je doet. 

Besluit om de ‘toevalligheid’ eens als een teken, een signaal 

te zien. Iets dat je toe-valt. Wat zou dat voor jou betekenen? 

Wat doet dat met je? 

Vaar niet blindelings, maar EXPERIMENTEER ermee. Als een 

kind die alles ontdekt. Eerst doe je dat heel bewust. In de 

loop van de tijd, na veel bewust oefenen zal je gaan merken 

dat je er nauwelijks nog moeite voor hoeft te doen. 
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TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 

Een concrete stap om bewust te worden van  

ZINVOLLE TOEVALIGHEDEN 

 

Vraag & Antwoord Experiment 

SPEEL-TIJD: Gun jezelf 5 minuten 

 

1. Besluit dat je BEREID bent om je huidige KIJK OP JE 

LEVEN TE ONDERZOEKEN. 

 

Dit is misschien wel de belangrijkste stap. Als je 

werkelijk bereid bent om je bestaande overtuigingen 

onder de loep te nemen en écht open durft te staan 

voor een andere manier van kijken gebeuren er 

magische dingen! Dingen die je niet voor mogelijk 

hield, blijken wel degelijk mogelijk. 

 

2. FORMULEER een eenvoudige VRAAG. Wees zo 

specifiek mogelijk. 

Je kunt de vraag hardop of in gedachten stellen of 

opschrijven. 

 

Voorbeeld: 
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a. Je voelt je niet lekker, hebt wat verhoging en 

vraagt je af of je vandaag wel of niet een 

wandeling zal maken. Je stelt de vraag: 

‘Doe ik er goed aan om vandaag naar buiten te 

gaan?’ 

b. Je denkt erover om je op te geven voor een yoga-

cursus, maar twijfelt nog. Je stelt de vraag: 

‘Zal ik me wel of niet opgeven voor de yoga-

cursus?’ 

 

3. Laat de vraag los, maar WEES ALERT op signalen.  

 

Je kunt een direct antwoord krijgen in de vorm van een 

tekst die je ziet, iemand die je iets hoort zeggen dat niet 

voor jou bedoeld was of een liedje op de radio. Het kan 

ook dat je een link naar een website of video ziet die je 

interesse wekt waar je vervolgens informatie krijgt die 

je nodig hebt. 

 

Voorbeeld: 

a. Je pakt een kop thee en zet de radio aan. Precies 

op dat moment hoor je George Michael zingen 

‘Let’s go outside…’! 

b. 1. Je loopt in de bibliotheek en je oog valt op de 

titel van een boek ‘Maak er werk van!’  

OF   
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2. ‘Je loopt door de stad en hoort een 

voorbijganger tegen iemand anders zeggen 

‘Doe het niet!’ 

 

4. VOEL wat het signaal met je doet en besluit vervolgens 

wat je met dat signaal doet. 

Maakt je hart een sprongetje? Voel je een JA! in je lijf? 

Handel daarnaar! 

 

 Voorbeeld: 

a. Je voelt een siddering door je lijf heen gaan van 

dit ‘toe-val’ en wordt enthousiast om naar 

buiten te gaan. Pak je jas en go for it! 

b. 1. Je voelt je verrast en blij en besluit dat je je 

vandaag nog opgeeft. 

OF  

2. Je voelt opluchting. Ergens diep van binnen 

wist je al dat het eigenlijk niks voor je was en dat 

je het meer deed omdat je vriendin het zo graag 

samen met jou wil doen. Dit was precies het 

zetje dat je nodig had om dat helder te krijgen.  

 

Sta jezelf toe te experimenteren met dat wat je ziet en 

hoort. Stap uit je oude vertrouwde veilige wereldje waarin 

je alles onder controle hebt (of in elk geval dénkt te hebben 

😉!) en verwonder je over dat wat dan ontstaat. Zelf 
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ondervinden is het belangrijkste bewijs dat je nodig hebt 

om hier verder mee te experimenteren.  

Als je gaat oefenen met zinvol toe-val zul je het steeds vaker 

gaan herkennen. Ook als je er niet bewust om vraagt! Je 

voelt je gesteund, geleid en beweegt soepeler door je leven. 

Het leven wordt lichter, speelser en aangenamer. Voor je 

het weet zit je in een OPwaartse spiraal waarin het ene 

zinvolle toe-val na het andere op je pad komt. Als de magie 

je eenmaal te pakken heeft dan laat je het niet meer gaan!  

Vallen en opstaan 

Wees bereid om onderuit te gaan! Blijf opstaan, blijf 

uitproberen. Experimenteer als een kindje dat de wereld 

ontdekt. Geen gêne, geen terughoudendheid, puur 

nieuwsgierig en onderzoekend. Zo’n kleintje wil voelen, 

proeven, aanraken. Ze heeft geen angst om te falen. Daar is 

ze niet mee bezig. Ze wil puur ontdekken. Met haar intense 

nieuwsgierigheid heeft ze geen verwachting, ze vult niks in, 

heeft geen controle, maar laat zich meevoeren met wat ze 

ziet. Een kind is bereid om keer op keer te vallen. Zonder 

enige gedachte ertussen staat ze direct weer op om nog een 

poging te wagen.  

 

SUGGESTIE: 

Om het proces te bekrachtigen is het zinvol om je 

ervaringen bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld in een 
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schrift of in een document op je computer of smartphone. 

Door je ervaringen te noteren word je je steeds meer 

bewust van zinvolle toevalligheden en ga je het steeds meer 

zien. Soms krijg je direct antwoord, soms duurt het uren, 

dagen of nog langer en een andere keer lijkt er niets 

‘toevalligs’ te gebeuren. Misschien is het er wel, maar zag je 

het niet. 

Schrijf je vraag op met datum en tijd. 

Op het moment dat je een antwoord krijgt door iets dat je 

hoort/ziet/leest/etc. schrijf je dat ook op.  

 

ONTHOUD: 

∞ Jij bent altijd verantwoordelijk voor de keuze die je maakt 

met wat er op je pad komt.  

∞ Experimenteer en houd het speels! Laat je verrassen, 

verwonder je en geniet van het spelen! 
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ALLE TIPS OP EEN RIJ 

 

Ik zet de belangrijkste tips nog een keer op een rij: 

Verandering begint bij JOU! 

NU is het moment om te veranderen 

Word je bewust van wat je ZEGT 

Word je bewust van wat je DENKT 

Word je bewust van wat je DOET 

Word je bewust van jouw VERWACHTINGEN 

Word je bewust van ZINVOL TOEVAL 

Bedenk, je kunt nog zoveel begrijpen en weten, als je niet 

toepast wat je weet blijf je stilstaan, verandert er helemaal 

niets en creëer je alleen maar meer van hetzelfde! 

 

Wees mild voor jezelf 

Dit gezegd hebbende…besef dat bewust worden en 

vastgeroeste patronen omzetten tijd kost! Wees mild voor 

jezelf! Behandel jezelf als een baby’tje dat net begint te 

ontdekken dat ze zelf haar handjes kan sturen. Dat lukt ook 

niet in één keer. Van zo’n ukkie verwacht je toch ook niet dat 

ze nu direct gaat staan? Laat staan lopen! Ze is op 

ontdekkingstocht om te ont-dekken wat ze allemaal kan. En 
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dat vergt veel, heel veel oefening! Waarom zou jij dan streng 

zijn voor jezelf?!  
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BONUSTIP 

Kies één of twee experimenten uit om de komende week 

mee aan de slag te gaan.  

Als je ze allemaal tegelijk wilt toepassen raak je gemakkelijk 

overweldigd. Bovendien is de kans groot dat je daardoor 

juist helemaal niks doet! En je zal merken dat je, door het 

toepassen van één of twee oefeningen, automatisch 

bewust gaat worden van meer patronen dan waar je je 

focus op richt! 

 

UITNODIGING KRACHTsessie 

Wil jij ontdekken wat ik voor jou kan betekenen op weg naar 

het terugvinden van de krachtige vrouw die je bent? Dan 

nodig ik je uit om naar mijn inspirerende 

KRACHTsessie 

‘De Kracht van Bewust Worden’ 

te komen waar we elkaar op een ontspannen manier beter 

kunnen leren kennen. 

Als je, net als ik, bereid bent om open te staan voor de 

gedachte dat ALLES mogelijk is. Als je werkelijk bereid bent 

om in actie te komen dan reik ik je met liefde de hand en 

het gereedschap, om de prachtige vruchtbare grond weer 

zichtbaar en bouwrijp te maken zodat je nieuwe zaadjes 
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kunt planten. Zaadjes die, met jouw zorg en liefde, 

uitbloeien tot een rijke weelderige tuin. 

Kom NU in actie en meld je aan via onderstaande link. 

 

JA! IK KOM NU IN ACTIE! 

http://www.levenvanuitkracht.nl/
https://levenvanuitkracht.nl/krachtsessie/
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