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“Hoe meer je contact maakt met je
innerlijke kracht, hoe minder beperkingen

je ervaart in je leven“
- Louise Hay - 

 

10- krachten



 "  H e t  i s  m i j n  p a s s i e  o m  j o u w  a l s ,

Gedreven, hardwerkend en liefdevol persoon, 

Tools aan te reiken hoe je (steeds) flexibel leert dealen en
andere perspectieven leert innemen ten opzichte van je
triggers, je dagelijkse struggels in je gevoel en emoties &
hoe je energie vrijmaakt in jezelf,

Zodat je vanuit je ware potentieel leeft & handelt

Vanuit eigenInnerlijk kracht 

Vitaal

Met een open en liefdevol Hart 

een Rustige,  Zinvolle mind

Werkelijk in actie naar dat wat je Waardevol vind

 



Mijn insteek hierin is gericht op het aanleren van gezonde eigen
gewoontes, zelfonderzoek  en het trainen van gezond gedrag, middels

(lichaams) gevoel.
waarin ik een duurzame en heilzame oplossing wil bieden, je echt
eigen verantwoordelijkheid leert nemen en niet afhankelijk blijft 

van anderen.
 

Als jij krachtig bent kun je ook een fijner persoon zijn voor anderen.
 

Mijn uitgangspunten hierin zijn;
 

 We onderzoeken alles en behouden het goede
 Behandel andere zoals jezelf behandelt wil worden

 Er is meer goed dan mis met onszelf
 We veranderen wat we kunnen veranderen en accepteren de rest 

 We hebben aandacht voor het positieve bij onvermijdelijke struggles
 We herinneren dat nieuwe gewoonten kun alleen aangeleerd worden

     door regelmatige beoefening
 
 



Gezonde eigen grenzen 
Zachte kracht
 Vertrouwen

De juiste focus
Je eigen gevoel durven volgen

Jezelf uiten
Vrij zijn

 Vanuit ontspanning & plezier je leven vorm geven
 In verbinding met anderen

 Ontdekken en doen wat belangrijk voor je is
Jouw waarden leven

 
 



INHOUDSOPGAVE

WELKOM
WAT IS JOUW INTENTIE?
VOOR WIE IS DIT INTERESSANT ?
MET WELKE 'STRUGGLES OF LIFE' HEBBEN WE MASSAAL TE
MAKEN ?
WAAROM ZIJN DE 10 KRACHTEN ZO HARD NODIG OM TE LEREN
TOEPASSEN IN DE 21E EEUW?
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE 21E EEUW
WELKE VRAGEN MOGEN WE ONS ZELF GAAN STELLEN ?
WAT IS EEN 'NATUURLIJKE SPONTANE KRACHTSTAAT'?
WAT ZIJN DE DO’S EN DON’TS VOOR  LEVEN VANUIT DEZE
'NATUURLIJK STAAT VAN ZIJN' EN EEN LEVEN NAAR JOUW
WAARDEN IN DE 21E EEUW?
KORTE SAMENVATTING
WAT IS MIJN MISSIE?
OVER MIJ
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Super dat je je hebt aangemeld en wilt gaan beginnen met het lezen van dit handboek
om jezelf steeds weer een boost te geven door het aanleren van de 10 innerlijke
krachten.

Voordat je verder gaat lezen, sta even stil, sluit eventueel je ogen en ben je bewust
van de eerste stap waarom je hier NU aan begonnen bent.....

De eerste stap naar werkelijke verandering is je steeds bewust worden van je gevoel
van verlangen, weten van je diepste wens, je drijfveer, je waarom... Alles begint met
een verlangen, een  intentie, het weten waarom je dit wilt. Een verlangen dat je het
anders wilt, dat er méér is of dat je méér wilt en daarvoor wilt gaan.  Wat wil je ermee
bereiken ?

Alles begint vanuit een verlangen en de diepere wens dat je het anders wilt dan hoe
het nu is. 

WELKOM, 

Wat is jouw intentie, jouw waarom, je

verlangen of droom ?



DEZE INFORMATIE IS INTERESSANT VOOR ALLE
HARDWERKENDE GEDREVEN MENSEN DIE EEN STAP VOORUIT
WILLEN EN DIE ;

Een verlangen hebben om te groeien en nieuwsgierig zijn ingesteld; 
Die willen werken aan eigen gedrag;
Die aandacht willen hebben op het positieve bij onvermijdelijke struggles;
Die zichzelf willen zijn en vanuit eigen natuurlijke kracht in verbinding willen staan
met anderen en dit als leidraad willen nemen in het leven;
Die klaar zijn met blijven rondcirkelen, zelf oplossen en de overleefstructuur wil
doorbreken van niet helpende gedachten, gevoelens,  energie en systemen;
Die flexibeler willen leren omgaan met emoties; 
Die willen aanvaarden wat ze niet kunnen veranderen;
Die met compassie willen leven; 
Die meer zicht willen krijgen op wie ze zijn en wat ze doen;
Die zicht willen krijgen op hun missie; 
Die beter keuzes willen leren maken; 
Die hun focus scherp willen stellen;
Die écht in actie willen zijn naar dat wat ze waardevol vinden; 
Die willen leren loslaten wat niet dient en naar zich toe willen halen waar ze naar
verlangen;  
Die meer willen werken vanuit gevoel, flow en intuïtie, naast het denken; 
Die graag leven met anderen in een wereld van vriendelijkheid, vitaliteit en liefde
waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt;
Die bereidt zijn om aan zichzelf te werken en er tijd, aandacht en energie in willen
steken  

Voor Wie ?

Wat merk jij op aan je lichaam op dit moment ? 

Welke signalen neem je waar ?   



 

Wij mensen worden ons steeds bewuster van de manier waarop wij in het leven
staan. Wonderbaarlijk is de groei van het aantal mensen die serieus bezig zijn om
hun lifestyle onder de loep te nemen, hun leven te ordenen om zo meer balans te
krijgen en meer vanuit vertrouwen, stevigheid en eigen keuzes hun leven vorm
willen leren geven. We willen meer  ons zelf zijn en eigen kracht inzetten om
daarmee balans in werk, eigen gezondheid, huwelijk, relaties, hobby's, opvoeding
enz. goed vorm te kunnen geven. Ook onderwerpen als milieu, duurzaamheid,
(verharde) sociale media en huidig het bestrijden van epidemieën  zoals het
coronavirus zijn zaken waar we ons volop mee bezig moeten houden en die grote
gevolgen hebben voor onszelf en de samenleving in zijn totaliteit.

Naast de collectieve problemen hebben we hierin ook veel persoonlijke
uitdagingen waar we mee mogen leren dealen. 

MET WELKE STRUGGLES OF LIFE HEBBEN WE TE MAKEN EN
WAAROM IS HET AANLEREN VAN 10 - KRACHTEN NODIG IN DE
21E EEUW?



 
Ik ga er echter vanuit dat iedereen met een ‘normale menselijke’ geest vroeg of laat
last heeft van gedachten, gevoelens die als ‘struggle’ worden ervaren of dat we wel
eens 'overspoeld raken door' of weerstand hebben tegen emoties en gevoelens van
onrust, onzekerheid, piekeren, frustratie, boosheid, schaamte, wrok of kritiek. En dat we
ook gevoelens kennen van stress, verminderde vitaliteit, balans en energie en/of het
gevoel van vastgelopen zijn heeft, in welke vorm dan ook. En dat we hier mee mogen
leren dealen.

Daarnaast geloof ik dat iedereen ideeën heeft over wie ze zijn en starre regels heeft
over hoe het leven geleefd ‘moet’ worden en vroeg of laat worstelen met  uitdagingen
die het leven te bieden heeft. 
En dat we allemaal ook  graag meer behoefte hebben aan het voelen van energie,
vertrouwen en rust om te leven naar eigen waarden en/of verlangens. Maar dat we op
weg naar die verlangens en dromen we soms niet weten welke potentie we in ons
hebben en weten hoe we mogen bewegen hiernaar. Dat we sommige dingen in twijfel
trekken, wantrouwen hebben en weerstand voelen. Dat we niet altijd actief aan de slag
gaan of de kracht terugpakken, dat we het niet proberen, dat we niet vooruitkomen, dat
we niet durven, dat we dingen niet geleerd hebben, dat we niet weten hoe enz.

 

Problemen met een gezonde dosis zelfvertrouwen en het gevoel dat je goed genoeg
bent
Het leven wordt geregeld ervaren als onbevredigend, er wordt onrust of stress
gevoeld;
Veel in het hoofd zitten, piekeren en weinig effectief gebruik maken van eigen
krachten zoals lichaamswijsheid;
Worstelen en vast zitten in een cirkel van gedachten en emoties die je niet prettig
vindt zoals frustratie, onzekerheid, schuldgevoel, schaamte, kritiek, perfectionisme,
boosheid, je hebt regelmatig het gevoel dat je tekort schiet of het niet goed doet;
Niet helemaal onszelf durven zijn; 
Last hebben van keuzestress en/of uitstelgedrag;
Dat wat we verlangen, wat we belangrijk en betekenisvol vinden is niet in lijn met wat
we doen;
Volledig leven op de automatische piloot, constant jagen en hard werken;
Proberen alles zoveel mogelijk zelf op te lossen, wat niet leidt niet tot de gewenste
oplossing
 Ineffectief  acties  en handelingen die niet werkbaar  zijn om gewenste verlangen te
bereiken.
En vaak wordt op tenminste 1 van de volgende leefgebieden een probleem ervaren :  

-   vitaliteit / gezondheid (denk aan chronische terugkerende klachten zoals 
     hoofdpijn, nek- rug en schouderklachten)
-   lastig lopende relaties en verbindingen met anderen (in  rol als opvoeder,         
     partner, werknemer, baas enz.)
-   werk, financiën, energie-managment, missie, balans en tijdsverdeling;

 

PERSOONLIJKE UITDAGINGEN



De wereld is momenteel in crisis en enorm in verandering en de toekomst zal
er compleet anders uitzien dan wat wij nu gewend zijn. Deze toekomst vraagt
om een nieuwe benadering. Oude systemen blijken steeds minder te werken.
Velen van ons beseffen dat onze manier van handelen anders mag.

De manier waarop we gewend zijn om ons leven te leiden werkt niet meer en
dit veroorzaakt veel stress en vermoeidheid bij onszelf en onze kinderen.

Als we niets doen zal in 2030 een kwart van de hardwerkende mens door
stress en overbelasting minder kunnen werken zegt hoogleraar en stress-
expert Willem van Rhenen. En ook burn-out is door TNO al uitgeroepen tot
beroepsziekte nummer 1 ins ons land, 16% heeft al burnout klachten. Ook onze
kinderen blijven niet buiten schot; tot een kwart heeft last van stress- en
burnoutklachten.' Dit kan invloed hebben op alle leefgebieden. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, (ministerie van
Volksgezondheid), Welzijn en Sport geeft aan dat geluidshinder toe neemt naar
verwachting in de toekomst ten gevolge van de toenemende
bevolkingsdichtheid, de voortgaande verstedelijking en de groei van het
verkeer. En dat dit ongewenst geluid kan leiden tot ziekte, hinder, slaap- en
concentratieproblemen. De 24-uurseconomie zal verder doorzetten waardoor
avond, nacht en weekendwerk meer gaan vóórkomen. Dit kan leiden tot een
verstoring van de biologische klok, wat de kans op bepaalde chronische
aandoeningen vergroot. Verder kan druk door altijd bereikbaar (moeten) zijn
leiden tot stress. Een ander trendscenario laat zien dat het aantal eenzame
Nederlanders van 19 jaar en ouder in de toekomst toeneemt. (In 2040 voelen
5,9 miljoen mensen zich eenzaam).
Daarnaast zijn er aandoeningen die in 2040 ziektelast veroorzaken zoals oa. 
angst- en stemmingsstoornissen., 

 

 
Belangrijke ontwikkelingen in de 21e eeuw



De manier waarop we momenteel in de wereld omgaan met elkaar, hoe we
communiceren, informatie verwerken, gezond proberen te blijven is snel aan
het veranderen en we zien steeds meer in dat onze geestelijke en
lichamelijke gezondheid, onze vitale zelfzorg hierin erg belangrijk is.

Dat we méér kunnen doen en mogen blijven doen aan ontwikkeling en
regie en daarmee zorg voor de wereld om ons heen. De behoefte om het
heft in eigen handen te blijven nemen stijgt. Gelukkig zien  we dat er een
trend is van bewustwording. Met de dag groeit het besef dat we dingen in ons
eigen leven en in de wereld om ons heen anders aan moeten gaan pakken,
meer mensen proberen hun leven structureel te ordenen en consistent balans
te zoeken. Het mag dus structureel anders, ‘maar hoe dan?’ Een vraag die
momenteel bij veel mensen speelt en waar we volop in zitten in tijden van de
coronacrisis. Deze vraag begint ook steeds meer door te dringen in het
menselijke collectief. Dit is voelbaar, merkbaar en hiermee is een essentiële
behoefte geboren.

 



WE MOGEN ONS ENKELE VRAGEN GAAN STELLEN OM HET
STRUCTUREEL ANDERS TE GAAN DOEN, OM ZELF BLIJVEND
MEER REGIE TE GAAN NEMEN OM MET MEER VERTROUWEN
HET LEVEN VORM TE GEVEN IN VERBINDING MET ANDEREN

Waarom doen we zoals we doen ? Wat is de drive achter al onze menselijke
behoefte ? Waarom doen mensen wat ze doen? 

1.

2. Wat zorgt er werkelijk voor dat we ons leven kunnen gaan leiden vanuit 
   (zelf) vertrouwen, balans, vitaliteit, een rustige mind en een open liefdevol hart
    in alle dynamieken en stress van werk, gezin, relaties en het leven?
    Wat zorgt ervoor dat we meer ons zelf durven zijn en deze verbinding kunnen 
    versterken ? Hoe we kunnen dealen met struggles en triggers op ons pad en 
    leren we onze missie kennen en deze gefocust uit te voeren? Wat zijn de 
    Do's en Dont's om ons leven meer vorm te gaan geven  in de 21e eeuw ? 

3. Wat houdt ons tegen om voorwaarts te komen ? Actie te nemen ? Om op 
    ons best te zijn in onze 'natuurlijke spontane krachtstaat' ?

4.  Wat zorgt en controleert onze huidige 'staat van zijn ' en kwaliteit van 
     leven op dit moment ?



H

Platte tekst toevoegen

Er is héél veel informatie bekend en geschreven over het begrijpen van gedrag en waarom
we doen zoals we doen. Onderstaand een inkijk op een klein deel hiervan die mijns inziens
praktische handvatten biedt voor persoonlijke groei. Je kunt dit in een keer lezen of steeds
een stukje. Weet dat er nog veel meer theorieën bekend zijn denk aan
neurowetenschappen, celbiologie, kwantumfysica, spiritualiteit enz !

We komen uit een tijd en verleden die vanuit presteren, hard werken en het creëren van
materialisme , de gedachten, het gevoel en de emoties negeerde. Die veel waarde
hechte aan het bewuste brein, aan ratio en het rationeel analyseren en nemen van
beslissingen.  Terwijl 95% van het handelen bij de gemiddelde mens bepaald wordt door
het onderbewuste en we dus onbewust door het leven gaan. Die op allerlei vlakken aan
symptoombestrijding en schijnoplossingen vanuit het hoofd leefde, terwijl de werkelijke
oorzaken gewoon door sluimeren. Die een beperkt contact hebben met het gevoelsleven
en lichaamsbewustzijn (denk oa. aan het emotionele lichaam) en waarbij de intuïtie
onderontwikkeld is. We hebben meer uitval door stress en er bestaan meer ziektes dan
ooit tevoren. De huidige wetenschap leidt tot technologisch meesterschap en geld op
macro niveau, maar daderschap in omgaan met elkaar, slachtofferschap en uitputting op
persoonlijk niveau. Daarnaast hebben we ook lange tijd blindelings vertrouwd op de regels
en visie van onze maatschappelijke systemen ; kerken en regeringen zonder ze in twijfel
te trekken en volgde we op wat we geleerd hadden ook vanuit onze opvoeding en 
familie-systemen. Dit geeft alvast een kleine inkijk waarom we momenteel doen zoals we
doen. Onderstaand nog meer informatie.

WAAROM DOEN WE ZOALS WE DOEN ?



H

Platte tekst toevoegen
Ontwikkelingspyschologie en overlevingsstructuren

Wilhelm Reich benoemd dat de eerste vijftien jaar van je leven een blauwdruk vormen
voor hoe je nu bent. Vanuit de toen verzamelde beelden en overtuigingen heb je
overlevingsstrategieën gevormd die aan de oppervlakte komen zodra je onder druk
staat. Hij ziet een overleefstructuur als een reactiemechanisme dat je als kind hebt
ontwikkeld om optimaal te reageren op je omgeving. In de omgeving waarin je opgroeide
heb je zoals de meeste mensen waarschijnlijk zowel liefdevolle als pijnlijke ervaringen
opgedaan. Jouw overlevingsstructuur bood jou hierop het beste antwoord.

Relational Frame Theorie

Vanuit de psychologie wordt de Relational frame theory (RFT) gehanteerd. Het is een
psychologische theorie die verklaart hoe menselijke vermogens tot het leggen van relaties
tussen allerlei zaken leiden tot cognities, taal en gedrag.  Het is een wetenschappelijke
onderbouwde visie op ons gedrag. Belangrijkste kernboodschap is : als je weet dat je
gedrag voortvloeit uit de context waarin je leeft en dat taal hierin altijd een mede- of
zelfs allesbepalende factor is, dan ga je beter begrijpen waarom we doen wat we doen.

Systeemtheorie

Vanuit de Systeemtheorie spreken ze over wetmatigheden, ordeningen en basisprincipes
denk bijvoorbeeld aan iedereen heeft zijn eigen plek, zijn eigen taak en
verantwoordelijkheid, daarnaast is sprake van een bepaalde rangorde. Tevens is er 
 het gegeven dat een systeem altijd naar evenwicht streeft. Jij wordt geboren in een
familiesysteem en in je opvoeding ontwikkel jij hieruit onbewust jouw plek, neem je een
taak op met verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ook daarom doe je wat je doet.

Waarom we doen wat we doen door de kijk van:



H

Platte tekst toevoegen

Vanuit Universele wetten

Zo zijn er ook universele wetten, die we nog niet altijd precies begrijpen, maar hierbij
een paar kernpunten die invloed zouden kunnen hebben op waarom we doen zoals we
doen. 
De universele wet zegt dat alles dat bestaat voort komt uit één en dezelfde Eenheid
of Bron en dat naast ons fysieke lichaam en materie, er nog meer lagen van werkelijk
zijn die je kan waarnemen uit verschillende lagen van bewustzijn. Ik noem dit ook wel
eens werken met je universele lichaam.

Er wordt vanuit gegaan dat alles vibreert en in beweging is, omdat alles dat 
 bestaat energie is. Dus wij ook. En energie volgt de weg van de minste weerstand. 
 Wanneer energie vrij kan stromen wordt met een minimum aan inspanning een 
 maximum resultaat geboekt. Daarnaast is alles voortdurend in verandering. Alles
kent een bepaald ritme van komen en gaan. Dus ook dat wat we op de wereld mee
maken. Er bestaan veel cyclische bewegingen, waarvan sommige kort duren en andere
langer. Deze terugkerende bewegingen zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van
hetzelfde, maar cycli van ontwikkeling en vernieuwing. Daarnaast is het zo dat wat
we waarnemen als de fysieke werkelijkheid de zichtbare gevolgen van niet-
zichtbare oorzaken zijn ( onderbewuste ). Met ons bewustzijn, onze intenties,
gedachten en gevoelens in de niet zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de
zichtbare wereld van gevolg. Ook wordt er gesproken over het mannelijk principe (wat
staat voor uitbreiding) en is naar buiten gericht en het vrouwelijke principe
(samentrekking)  is naar binnen gericht. Deze twee tegengestelde krachten werken in
partnerschap en wanneer ze niet verstoord worden, creëren ze een staat van
dynamisch evenwicht. Omdat alles in het universum is samengesteld uit deze twee
aspecten, kennen alle energieën in het universum een permanent streven naar zo’n
dynamisch evenwicht.



H

Platte tekst toevoegen

Ook vanuit de positieve pyschologie wordt er gekeken waarom we doen zoals
we doen en wat de drive is achter onze menselijke behoeftes, ze spreken hier
over 6 menselijke behoefte- of fundamentele krachten in ieder van ons- die
ons voortdrijven- tot experience a life of meaning.

De 4 primaire basis behoeftes van de mens zijn:

1. Zekerheid. Iedereen wil zekerheid en stabiliteit in zijn leven. Wanneer je je
omstandigheden niet kan controleren ga je opzoek naar zekerheid door een
bepaalde manier te gaan denken.

2. Variatie in omgaan met onzekerheid. Mensen hebben manier nodig om hun
staat van zijn te kunnen veranderen, om je lichaam en emoties te trainen.
Daarvoor zoeken we meerdere manieren, stimuli, verandering van
omstandigheden, fysieke activiteiten, entertainment, eten, drinken enz.

3. Iedereen wil belangrijk gevonden worden. Van belang zijn. Iedereen wil in
een bepaalde vorm speciaal en gezien worden. Je zoekt dit door het verkrijgen
van erkenning van anderen of erkenning van jezelf. Wanneer iemand zich niet
belangrijk, goed genoeg voelt dan wordt je kwaad. Ze voldoen ook aan hun
behoefte als ze pardoxaal genoeg door anderen betekenis te laten herkennen
aan bv. de omvang en complexiteit van hun problemen.

4. Liefde en verbinding. Het is een menselijke behoefte om zich verbonden te
voelen met iemand of iets- een persoon, een ideaal, een gewoonte of een
identiteitsgevoel. Verbinding kan de vorm aannemen van liefde, of alleen van
intense betrokkenheid, een voorbeeld; iemand kan zich ook verbonden voelen
door middel van een agressieve interactie.

Daarnaast wordt er gesproken over 2 meer spirituele behoeftes; 1. Spirituele
groei en  2. het willen leveren van een bijdrage aan anderen. 

Misschien heb je nu een idee van meerdere factoren meespelen en die
bepalen waarom we als mens doen wat we doen. Ik kan me ook voorstellen
dat het veel informatie is. Dat je afvraagt en nu dan? Hoe werkt dit bij mij en
anderen ?

 

  

Wat zorgt er werkelijk voor dat we ons leven op een andere manier vorm

kunnen gaan geven ?



I N N E R L I J K E  Z A C H T E
K R A C H T

Z E L F V E R T R O U W E N
R U S T

V I T A L I T E I T
H A R T

J E Z E L F  D U R V E N
Z I J N

D O E N  W A T  J E
W A A R D E V O L  V I N D

“Omdat onze wereld nu meer dan ooit mensen nodig
heeft die, naast goed kunnen denken en doen ook

goed kunnen voelen en zijn“
-  Hylke Bonnema -

 



 

Steeds bewegen naar je 

'natuurlijke spontane kracht staat'

 

het NU

 

Om dit te gaan leren mag je gaan bewegen naar je  'natuurlijke staat van zijn',  'je
spontane staat van zijn als het ware', je kunt het ook noemen, je zelf, je kern, de
bron, ziel, je hart. Het maakt niet uit hoe we het noemen, het is er altijd, en het is er al
voor je geboorte. Het is geen doel op zich dit te behalen en dit altijd te willen
vasthouden. Wel een 'staat van zijn 'waar je steeds heen kan bewegen en hoe je in het
leven kan staan. Het is altijd alleen toegankelijk in het NU. En vraagt te leren hoe je
met je weerstand kan omgaan die op je pad komt. De 10 krachten met do's en Don'ts
kunnen je daarbij gaan helpen. Het is de 'staat van zijn ' die je kan ondersteunen
om je dagelijkse struggels te overleven en je dromen waar helpt waar te maken !

DE WEG NAAR JE 'NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN'  

Waarom ervaren sommige mensen veel zelfvertrouwen, gezonde grenzen, stralen ze
veel rust uit en leven ze naar hun hartsverlangens ? Hoe pakken ze de draad snel op
als ze net als ieder andere ‘struggles’ ervaren ? Welke krachten zitten er in jou, welke
lichaamswijsheid is er in jou, waar je direct iets mee kan ? Wat zijn de Do’s en Don’ts 
om te leven met jouw struggels en waarmee je een stap naar jouw belangrijkste
intentie, verlangen en dromen kan zetten?

WAT ZIJN DE DO’S EN DON’TS OM JOUW LEVEN VORM TE GEVEN
VANAF WAAR JE NU STAAT ? 



We dieper vertrouwen en rust ervaren in onszelf en het leven;
Ons verstand niet onze vriend en niet onze vijand is;
We leven vanuit ons hart;
We van onszelf houden, onszelf niet veroordelen, mild zijn en negatieve
gevoelens worden aanvaardt; er onvoorwaardelijk liefdesbewustzijn aanwezig
is; 
We ons meer laten leiden door flow, creativiteit &intuïtie en verbeelding naast
het denken; 
We aanwezig zijn in het hier en NU;
Levensenergie stroomt ;
We toegang krijgen tot vriendelijk handelen naar onze medemens zonder
onszelf weg te geven, waarbij we ook goed onszelf zorgen;
We toegang krijgen tot dat wat we betekenisvol en waardevol vinden; 
We kunnen handelen vanuit rust en plezier en we in flow moedig en efficiënt
acties zetten naar dat wat we betekenisvol vinden;
We meer veerkracht ervaren, we bij tegenslag de weg weer terugpakken naar
waarden, hartsverlangens en dromen.
We toegang krijgen met onze energetische blauwdruk, je ware zelf, je bron,
ziel, hart, het universele, collectieve bewustzijn daar waar we eenheid en
liefde ervaren.

 

Wat bedoel ik met eem 

'natuurlijke spontane krachtige staat van zijn '?

 

Met je natuurlijke spontane krachtstaat bedoel ik een ’staat van zijn’ waarin:
 

DE WEG NAAR JE 'NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN'  



10 krachten waar jij direct iets mee kan 

1. AANDACHT, BEWUSTZIJN EN GEWAARZIJN 

Aandacht richten en bewustzijn van onszelf verhogen is structureel een belangrijk element; 
Vertraag en je bewustzijn neemt toe;
Je mag je aandacht blijven richten op zaken waar je invloed op hebt;
Oefen en richt je aandacht steeds weer op je eigen energie, zintuigen, je adem, je
lichaamssensaties,  je gedachten en  het universele.

Je zoekt de antwoorden toch steeds buiten jezelf. Je bent je niet bewust van je
automatismen en waar je aandacht en bewustzijn je handelen sturen. Het is zo gemakkelijk
om, wanneer je je ellendig voelt over jezelf en je leven, om naar anderen te kijken en
oorzaken buiten jezelf te zoeken: “zij hebben het wel goed, waarom ik niet”, “als hij zou
veranderen zou ik het beter hebben”, als, dan…. Maar weet je dat dat vaak niet helpt.
Vergelijken, wachten tot de andere verandert, in hetzelfde cirkeltje dralen, meer lezen, meer
je best doen, harder werken, meer oplossingen zoeken buiten jezelf enz;
Je richt je aandacht op zaken die buiten je cirkel van invloed liggen;
Je blijft jagen en gehaast werken; 
Je bent niet in verbinding met aandachtsvelden die je verbinden met je natuurlijke
krachtstaat. 

Do’s :
Om ons leven te veranderen, om echt die stap te blijven maken, om jouw leven verder vorm te
gaan geven naar eigen waardes, jouw ‘struggle’ te blijven shiften naar kracht en naar dat wat jij
betekenisvol vind, moeten we weten dat de verandering écht niet buiten jezelf te zoeken is. Dat
de drijvende kracht in wie we willen zijn, wat we kiezen in het leven, hoe we omgaan met
‘struggle’ niet extern bij anderen buiten onszelf ligt. We willen allemaal deze interne natuurlijke
krachtstaat ontdekken en blijven voelen, om flexibeler te zijn in het omgaan met onze emoties,
denken, ons lichaam en ons leven. Je kunt je aandacht richten op verschillende
aandachtsvelden denk oa. aan de ander, je adem, je zintuigen, je lichaam, je gedachten en
herinneringen, energie, het universum. Daarnaast is het zo dat we dit kunnen doen door te
vertragen onderdeel te maken van onze dagelijks dag.

Don’ts :

En weet je, niemand is zonder pijn. Niemand heeft een leven zonder ‘trauma’s, niemand    
leeft zonder bepaalde angsten en onzekerheden, niemand heeft geen zwakke plekken of 
gebieden in zijn leven waarin hij of zij er een rotzooitje van maakt. Als je je aandacht en 
 bewustzijn niet verhoogd, je niet gewaar bent, komt hetgeen naar je verlangt niet dichterbij.



2. JE MIND(SET)  - LEVEN VANUIT JE HOOFD

Leer gedachtes en overtuigingen blijvend op te merken zodat je een keuze krijgt ; 
Heb en creëer een zinvolle mind en leer dit steeds te voelen in je lijf; 
Blijf je steeds bewust er op dat je gedachten niet de waarheid zijn, je bent meer dan
je gedachten.
Identificeer je niet met je overtuigingen en gedachten waar ze je niet naar jouw
verlangen brengen;
Er is altijd een diepere laag in jezelf. Train je hersenen hierin. Elke keer als je denkt
ik weet het allemaal wel, hierdoor kom ik echt niet vooruit;  kun je zeggen wat zou ik
ervan  kunnen leren?  Als je denkt: dit werkt niet voor mij. Omdraaien ; hoe kan dit
voor mij gaan werken? Train je hersenen in een groeimindset en zinvolle mind die je
verder brengt;
Kom als het ware steeds uit je hoofd en maak meer contact met je lichaamswijsheid
en gevoel;
Elke gedachten die je denkt bepaalt je staat van zijn en creëert je toekomst.
Gedachten en woorden hebben een direct effect op ons. We hebben vaak veel
kritische en oordelende gedachten. Creëer helpende gedachten in relatie met je
gevoelsystemen. Wees mild en zachter. Ze hebben de mogelijkheid om onze
fysiologie en onze realiteit te veranderen. Vertel jezelf de dingen die je van anderen
wilt horen. Het is belangrijk om bewust te worden van die innerlijke stem, omdat het
onze ervaring vormt. Als je echt wilt, gefocust genoeg bent en je het contact met je
onderbewuste deel in de transformatie mee neemt dan kan er meer. Je brein is
flexibel en kan veel leren. Je wordt wat je GELOOFT, niet wat je hoopt, wat je wenst,
of wat je wilt. Je wordt waar je diep van binnen echt van overtuigd bent. 

Wat we de mind noemen zijn niet de hersenen. De hersenen zijn een orgaan (
lichaamswijsheid !), de mind is een proces. De mind is het ‘brein’ van het emotionele
lichaam. Het ‘onderbewuste’ deel van de mentale processen gebeurt in het lichaam. We
hebben gemiddeld zo’n 40 tot 60 duizend gedachten per dag. Hier gaat een groot deel
van je energie naartoe. Sommige gedachten zijn sterke overtuigingen. Je hebt een
mindset die je houdt waar je nu bent. Jouw gedachten zijn een interpretatie van de
dingen die je ziet en mee maakt. Ze zijn ooit bij je gekomen door de ervaringen die je
meemaakte. We hechten veel waarde aan onze gedachten en vertrouwen er sterk op.
Je identificeert je vaak met je gedachten. Sommige gedachten dan, dit noemen we
overtuigingen. Gedachten (overtuigingen) zijn niets anders dan woorden in ons hoofd.
Je hebt verschillende soort gedachten denk aan positieve, neutrale of negatieve
gedachten, gedachten gericht op de toekomst, het verleden of het NU. Wetende dat je
verstand ook geëvolueerd is om negatief te denken en processen ook in het
onderbewuste als vanzelf verlopen , zul je misschien beter begrijpen waar je nu staat.
Het kan zijn dat je veel leeft vanuit je hoofd, met je ratio als vluchtmechanisme van je
gevoel.  

Do’s: 

 



Je hebt een statische mindset of een mindset die je vasthoudt en niet verder brengt.  Je  gelooft
diep van binnen niet dat het mogelijk is. Dat het niet kan. Dat je de middelen niet hebt, dat je de
tijd niet hebt, dat je de juiste vaardigheden niet hebt. Je denkt niet in kansen  en mogelijkheden
maar in schaarste en tekort;
Identificeer je niet steeds met je gedachten;
Je aandacht is met name gericht op niet helpende , beperkende en moeilijke gedachten en
deze bepalen jouw gedrag; 
Je ‘plakt steeds vast’ aan je gedachten. Je hecht aan gedachten en denkt dat je gedachten de
waarheid zijn;
Je buigt je gedachten om maar neemt je  (onderbewuste) gevoel hierin niet mee.

 
 
Don’ts:
 

In welke van de volgende statements herken je jezelf ?

- ik kan het niet
- ik ben zo niet…
- ik weet alles al.....
- Je hebt altijd wat, een excuus of iets om te zeuren...
- Je praat alles goed….
- Je onderneemt geen actie want; ja, maar……



3. INVLOED VAN EMOTIES ( EMOTIONELE LICHAAM)

Het volgende dat  speelt zijn onze emoties.  Een emotie is een reactie van het lichaam op het
denken en deels op informatie gevormd vanuit het verleden. We worden in het nu vaak
getriggerd waarop deze reactie aangedreven wordt. 

Met onze emoties krijgen we dat voor elkaar wat we willen. We zijn dit vergeten omdat we met
name cognitief gedreven zijn. We leven veel vanuit het denken en ons hoofd. Met ons hoofd
en onze cognitie proberen we een probleem op te lossen en als dat niet lukt op een bepaald
moment ontstaat de illusie dat het niet te veranderen is. Maar in werkelijkheid als we contact
maken met onze 'natuurlijke spontane staat van zijn' onze potentiele energie, dan word je
gedreven en voel je wat de volgende stap is. De mind heeft energie nodig. Het opereert totaal
verschillend wanneer je gepassioneerd bent over iets of wanneer je gefrustreerd, angstig,
boos, verveeld of neerslachtig bent. Je hoofd wordt anders gestuurd en aangedreven
wanneer je je enthousiast, geïnspireerd, betrokken of gretig voelt. Emoties hebben een
bepaalde trillingsstaat. De trilling die je uitzend kun je zien als een energetische blauwdruk
hoe je je voelt. Ben  je depressief, boos, angstig, heb je weinig energie dan is je trilling laag.
Ben je vol energie, opgewekt, loopt alles van zelf dan is de trilling die je de wereld instuurt
juist hoog. Je bent net als een magneet. Heb je een positieve trilling dan trek je positief aan
en ligt de wereld aan je voeten.

Een belangrijke vraag die we ons eerder afvroegen kunnen we bij emoties vinden;
  

Wat houdt ons tegen om voorwaarts te komen ? 

 

 
 



 INVLOED VAN EMOTIES 

 We zijn niet goed genoeg 

  

Wat houdt ons tegen om voorwaarts te komen ? 

 

Die kunnen we hier beantwoorden. Er is namelijk één duidelijke kern emotie die ons
tegenhoudt om voorwaarts te komen: De kern van ons zelf om voorwaarts te komen naar
jouw verlangen en waarden is hierin je meeste primaire emotie: ANGST
Er wordt gesproken over  2 basis angsten die je tegenhouden;

1.
 2. Er wordt niet van ons gehouden

Naast deze  primaire kern emotie veroorzaakt wrok, kritiek en schuldgevoel veel gedoe in
onszelf en ons leven. Dit lijkt te komen door een gebrek aan ZELF LIEFDE. Veel van ons
handelen lijkt dus voort te komen door angst. We zijn verwijderd geraakt van onze natuurlijke
staat van zijn zoals beschreven bij 'waarom we doen zoals we doen'. Dat wat je eigenlijk al
bent is onvoorwaardelijke liefde. 

Ik geloof er dan ook in dat het belangrijk is om van ons zelf te gaan leren houden, om met
compassie te leren leven. Als we onszelf leren waarderen en accepteren lijdt dit tot een
positieve verandering. Je kunt vanuit jouw hart in verbinding staan met anderen.

Als we echt vanuit een diep geloof leren van onszelf te houden zal het beter gaan
in je leven !

 
 
 



Blijf ruimte maken voor liefde, het openen van je hart, het leren leven vanuit
liefdesbewustzijn ipv angst;
Om je energie hierop vrij te maken mag je in contact komen met je emoties, neem ze waar,
voel ze, sta ze toe, veroordeel ze niet, laat de weerstand los;
Om je gedachten krachtiger te maken is het belangrijk de brandstof te veranderen die je
gedachten sturen. Verander je emotionele staat. Verander de brandstof die de mind stuurt
en je verandert de ervaring van dat wat je wil bereiken;
Train liefde, compassie en leven vanuit je hart, wees dankbaarheid, vergeef en geloof in
het goede. 

Jezelf steeds te openen voor al je gevoelens, laat ze toe , aanvaard ze, zeg JA tegen ze; 
Kom los van overtuigingen dat veranderingen en gevoelens van machteloosheid,
kwetsbaarheid en verlies van controle gevaarlijk zijn. Deze overtuigingen zitten diep in een
gedeelte van jouw emotionele brein opgeslagen. Deze overtuigingen zijn emotionele
programma’s  die de aanmaak stimuleren van biochemische reacties in jezelf die je
gevoelens van angst laten ervaren als je ze wilt veranderen. Vandaar dat het in het begin
wat lastig is want je bent geprogrammeerd  om angst te ervaren als je gaat veranderen. Dit
kan anders;
Hierin speelt discipline een grote rol. Breidt je comfortzone uit. We kiezen met ons systeem
voor het bekende. Ga je nieuwe dingen doen komen er nieuwe stofjes vrij, dat voelt
vreemd, je lijf wil je weer terug krijgen in het bekende. Voorbeeld: je gaat naar de
sportschool, je traint met gewichten, je lichaam reageert daar op, spierpijn enz. maar
daarna krijg je resultaat. Blijf je in het oude gebeurt er niks.

Jezelf afsluiten en weerstand hebben tegen je emoties. Weerstand creëert lijden.  Je sluit
jezelf nog af of steeds opnieuw af voor je emoties, je opent jezelf niet. Je laat het nog niet
toe en durft het niet te ontvangen. Je hebt nog geen contact met je emoties en vecht tegen
emoties. Emoties en voelen is voor jou toch steeds eng en zweverig; 
Je hecht je aan je huidige gevoel; 
Je wil controle houden over het emoties;
Leven vanuit angst, zelfhaat, kritiek, wrok en schuldgevoel

Do’s:  

Dit doe je oa. door;

 
Don’ts:
 

 INVLOED VAN EMOTIES DO'S EN DONT'S



Stop. Maak jezelf echt steeds je eigen eerste prioriteit. Kies voor jezelf;
Bereidt zijn verantwoordelijkheid te gaan en te blijven nemen voor jezelf. Er steeds
tijd, geld, energie en aandacht in willen blijven steken;
Begin steeds weer opnieuw, focus weer opnieuw op het moment. Besef de kracht
van het NU en tap er op in;
Stilstaan, stoppen en waarnemen in jezelf, maak er een gewoonte van.

Je kiest niet voor jezelf en zet anderen bij alles voorop;
Je bent niet bereid er echt verantwoordelijkheid voor te nemen. Er tijd, geld,
energie, aandacht enz. in te steken;
Je stopt niet, je brengt je aandacht niet naar jezelf terug in het moment. Je beseft
niet dat daar de kracht ligt;
Je neemt niet waar wat er speelt in jezelf.

Elk moment is een nieuw begin. Alles begint met een keuze. Acties die volgen daar
vanzelf op. Als je echt een keuze gaat maken verandert de energie. De rest volgt
vanzelf. Maar welke keuzes moet je maken ? De antwoorden zitten in jou verstopt, en
de kunst is steeds te leren luisteren naar jezelf. Het is steeds weer opnieuw de
aandacht naar jezelf gaan richten en je energie en aandacht te gaan veranderen.  Het
is een innerlijk proces, een lichaamswijs proces.

Do’s : 

Welke keuzes moet je maken voor directe verandering ?

Don'ts : 

4. ALS JE JE EENMAAL REALISEERT DAT JIJ ZELF INVLOED KAN
HEBBEN OP JOU GEDACHTEN, JE EMOTIES DIE JE ACTIES STUREN IS
DE VOLGENDE STAP OM OP TE MERKEN DAT DE KRACHT VAN
KEUZES MAKEN IN HET MOMENT LIGT.



5. DE INVLOED VAN JE FYSIEKE LICHAAM, ‘DE STAAT VAN ZIJN’ VAN JE
LICHAAM

Werk aan jou eigen lichamelijke ‘fabriek’. Je kan je lichamelijke staat veranderen door 
oa. bewust je zenuwstelsel te beïnvloeden  ( nervus vagus enz).
lichaamssignalen te (h)erkennen, juist te interpreteren, deze aanvaarden;
Ademhaling;
Lichaamshouding;
Bindweefsel; 
Koudetraining; 
Hartcoherentie; 
Tension Release Exercise (TRE);
Het veranderen van lichaamsvloeistoffen zoals vochtbalans ;
Voeding; 
Lichaamsbeweging, krachttraing ;
Energie en trillingsfrequentie veranderen;
Yoga;
Slaap;  
Massage;
Lachen;
Meditaties;
Ontspanningsoefeningen;
 Emotional Freemdom Techniek;
Enz.

Je bent niet bewust en besteedt oa. geen aandacht aan het (h) erkennen en interpreteren
van lichaamsignalen, bewust activeren van je zenuwstelsel, je houding, lichaamsbeweging
ademhaling, voeding, vochtbalans, slaap. En het bewust afstemmen op de optimale
trillingsfrequentie en energiestaat.

Je zou kunnen zeggen dat het lichaam een grote fabriek is.  Het zenuwstelsel, de biochemische
processen, hormonen, lichaamsvloeistoffen, energiebanen, zintuiglijke signalen,
trillingsfrequentie enz. Alles speelt zich af in je lichaam, in jouw fabriek. 
Daarnaast wordt er steeds meer  erkend, dat het lichaam betekenisvolle informatie geeft aan
zijn of haar bewoner. Het lichaam reageert op alles wat zich in jezelf en in je omgeving afspeelt.
Via het lichaam neem je waar. Besef van deze gewaarwordingen is nodig om je van de
betekenis bewust te worden. Als je steeds opnieuw hoofdpijn krijgt in je werk dient dit signaal
erkend en begrepen te worden om daar een voor jou passend antwoord op te kunnen geven.
De kunst is om lichaamssignalen te (h)erkennen en juist te interpreteren. Een schat van
informatie ligt binnen handbereik. 
Het is ook zo dat jouw lichaam met gedachten en emoties een bepaalde energiestaat- en
trillingsfrequentie heeft. Zo ook  'jouw natuurlijke staat van zijn'.  Zorg dat je fabriek, jouw eigen
centrale optimaal werkt, je trillings- en energiefrequentie optimaal is en je resultaat zal hoger
zijn, je zult je weg met je 'struggle ' veranderen en meer naar je waarden gaan leven. 

Do’s : 

Don’ts: 



6. WAARDEN EN RICHTING (HART)

Heb je waarden helder en dat wat je hart betekenisvol vind;
Weet je uitkomst;
Richt je op je waarden;
Zie voor je dat je bent waar je wil zijn;
Heb helder wat de reden is dat je dit wil en waarom je dit wil;

Je richt je aandacht op dat wat je niet wilt en waar je niet wil zijn ( bv. Ik wil van mijn 

Je hebt je waarden niet helder. Je weet je niet wat je echt heel belangrijk, betekenisvol
vind en verlangt;
Je richt je aandacht niet op je waarden en verlangens; 
Je hebt je reden niet helder waarom je dit wil. 

Waarden zijn universeel en tijdloos en komen van binnen in jouw , ze hebben te maken
met zaken waar je voor staat. Het zijn diepliggende principes die je helpen bij het maken
van keuzes. Hoe je wil handelen en doen. Persoonlijke waarden worden ook wel
drijfveren genoemd.
Ieder moment in ons leven helpt het om je te beslissen waar je je aandacht op richt en dat
wat je waardevol en betekenisvol vind. Als je niet bepaalt waar je je aandacht op richt,
gaan je hersenen naar de automatische piloot. Gelukkig bestaat deze automatische piloot
voor een heleboel handelingen. Echter niet altijd zijn deze handelingen effectief en
werkbaar. Brengen ze ons niet dichterbij dat wat we graag willen. Daarnaast is het zo dat
ons brein de aandacht vaak en lange tijd richt op datgene waar we ‘struggles’ ervaren.
Dat is niet raar en een normaal proces. Maar waar je je aandacht op richt  voel je en trek
je aan in je leven.  Aan de andere kant, als je je aandacht richt op potentie in jezelf en dat
wat je verlangt en belangrijk vind dan beginnen de kansen zich voor te doen. 
Hierin is het helpend om helder te hebben wat je graag wil, wat je hart verlangt en
belangrijk vind. 

De volgende stap die hierbij nodig is, is voor je gaan zien dat je het eindresultaat al
bereikt hebt. Denk aan je eigen waarden, verlangens en dat wat je echt betekenisvol vind
en visualiseer jezelf dat het er allemaal is.  Geloof en voel dit ook echt.
Daarnaast is het belangrijk om te beseffen waarom je die waarden zo belangrijk vind, wat
is het grotere doel en wat brengt het je ? Als je namelijk je ‘waarom’ helder hebt is
bewegen ernaar toe makkelijker. 
 
Do’s:

 
Don’ts : 

   ongelukkige gevoel af);



7.  PLAN UITLIJNEN  door RATIO & GEVOEL 

Maak een plan (dag, week, maanden) en lijn deze steeds uit met ratio én
gevoel,  die zorgt dat je in beweging komt in de richting wat je betekenisvol
vind. Om het gat te dichten van waar je nu staat naar waar je heen wilt; 
Kijk of je doelen in richting helpend zijn naar je waarden
Maak je doelen en resultaten concreet, om richting jouw waarden te bewegen;
Maak contact met je dromen ( schrijf, teken enz) ;  
Maak kleine en grote doelen en resultaten; 
Verander je plan als die niet effectief en werkbaar is.

Werken zonder plan;
Alleen op ratio handelen; 
Je ratio en gevoel niet uitlijnen, je doelen, resultaten niet helder hebben in het
moment; 
Je waarden uit het oog verliezen; 
Doelen alleen te groot stellen of juist te klein;
Je plan niet bijstellen als deze ineffectief is en niet tot resultaat leidt.

Met een plannetje, laat je je niet meer leiden door de waan van de dag, maar je
richt je op wat je echt te doen staat. Je benoemt je behapbare concrete doelen en
resultaten, zodat je helder voor je ziet waar je precies aan gaat werken. Dit is
echter ratio gedreven zoals we het veelal gewend zijn. Dit is helpend echter wat
hierin belangrijk is, dat je je niet alleen meer gaat laten leiden door je ratio en je
automatische piloot maar door een beweging van binnen uit. Als je gaat bewegen
naar je 'natuurlijke staat van zijn ' je gevoel zal je meer vanuit intuïtie en flow gaan
creëren. Je voelt je als het ware meer gedreven vanuit je hart, je waarden en de
juiste energie. Je ratio helpt je deels bij plannen en bedenken hoe, maar hierin
mag je ook gaan leren je gevoel mee te gaan nemen. Je mag ze gaan uitlijnen als
het ware !

Door zowel ratio als gevoel in je plan samen te laten werken kun je stapjes
vooruit maken. Je weet welke actie je uit moet voeren, weet beter welke keuzes
je moet maken, welk doel de volgende stap is en welke stappen daarbij horen. Dit
maakt je leven overzichtelijk. Het nemen van stappen door ratio en gevoel maakt
het jou ook gemakkelijker om in beweging te komen en daadwerkelijk te
beginnen. Zo reken je meteen af met uitstelgedrag. Tevens ervaar je meer rust,
ruimte, de juiste actie en focus.  Je holt niet meer achter de feiten aan, maar je
stuurt in de juiste richting. Daardoor voel je je zelfverzekerder. Zo kun je heel
bewust en gericht werken aan dingen die belangrijk voor jou zijn op dat moment
en schiet je kwaliteit vaak omhoog.

Do’s :
 

 
Don’ts :
 



8. VERBINDING - SYSTEMEN MET ANDEREN

Omring je met mensen; voeg de juiste mensen toe aan je omgeving en leven;
Leer van anderen, zie de kwaliteiten enz; 
Durf mensen waar nodig  'los te laten' ;
Durf te delen en kwetsbaarder te zijn. Delen is helen; 
Leer samenleven mét elkaar met struggles, vanuit meer mildheid en zonder oordeel;
Ga op jouw unieke plek staan.

Vraag geen hulp, deel niet, stel je niet open en kwetsbaar op;
Doe alles alleen en los alles alleen op;
Leer niet van anderen;  
Houdt vast aan het bekende en vertrouwde wat niet helpend is voor jou;
Elkaar veroordelen.

We zijn allemaal verbonden en onderdeel van systemen. 
Familiesystemen, organisatiesystemen, collectieve systemen, energetische systemen enz.
Willen we leven ons leven vorm geven om meer rust te ervaren, dan mogen we naast onze
eigen ontwikkeling  in de 21e eeuw ons zeker ook gaan richten om juist samen dit pad te
doorlopen, zie het als samenleven mét struggles en onze eigen waarden maar dan met liefde
voor onszelf, elkaar en respect voor de wereld om ons heen. 

Dit doen we oa. door in  verbinding te zijn met onszelf en de ander. Met je partner, familie,
vrienden enz. Delen en tolereren is helpend. Lijdt niet alleen en in stilte. Hele volksstammen
leven met dezelfde problemen. Door te delen merk je dat je echt niet alleen bent. Het tonen
van onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen
en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze
onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Deze openheid vereist
kracht en moed; alleen door kwetsbaar te zijn zul je werkelijk groeien. Tolereer tevens de
ander zijn manier  van zijn en wees milder, veroordeel elkaar niet.  

Daarnaast mag je jouw unieke plek gaan ontdekken in je systemen. Jouw unieke plek, jouw
taak en opdracht waarom je hier bent op de wereld. Laat iedereen zijn eigen plek innemen
en eigen verantwoordelijkheden nemen.

Als je dit wil leren en veranderen heb je hierin de juiste mensen om je heen nodig. Zoek
mensen die iets al beheersen waar jij van kan en wil leren en durf je kwetsbaar op te stellen.
Zoek de juiste coach, mentor, rolmodellen, vrienden, klanten, collega’s , partner en de juiste
oefeningen. Creëer een omgeving waar jij baat bij hebt en je goed bij voelt. Dit gaat over
toevoegen. Mensen om je heen die je opvangen, stimuleren en vanuit liefde  steunen. Lees,
zoek, vraag en kijk ook wat iemand doet die dat heeft of doet wat jij ook waardevol en
belangrijk vind. Leer ervan. Durf tevens los te laten wat momenteel niet leidt tot groei. Denk
aan mensen die jouw naar beneden halen, die niet in jouw geloven, die niet het beste met je
voor hebben, die niet in de energie zitten die voor jouw zo helpend en waardevol is. Bekijk
iedereen hierin vanuit liefde. Verbind je daarnaast met het grotere geheel om je heen.

Do’s:
 

 
Don’ts: 



9. INVESTEER IN JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING, 

Doe en leer dat wat je niet weet wat je nog niet doet of kan. Wat wil je kunnen wat je
niet kunt?  Wat wil je weten wat je nu niet weet ? Wat wil je ontdekken wat je nog niet
hebt ontdekt ? Investeren is manifesteren. Wil je iets graag en lukt het niet zorg dat je
het ontwikkelt. Doe dat in de dingen waar je invloed op kan uitoefenen, die liggen in jou; 
Geef tijd, aandacht, energie en geld uit die het nodig heeft om jouw verlangens te
creëren.  Investeer hierin. Steeds weer opnieuw;
Oefen, train en herhaal om richting jouw waarden te bewegen;
Re -focus steeds opnieuw;

Stop met nieuwe dingen leren. Blijven hangen in niet werkbare patronen of zaken waar
je geen invloed op kan uitoefenen;
Niet investeren in jezelf. Geen tijd, geld, aandacht en energie stoppen in nieuwe
werkbare patronen en vaardigheden die je verder brengen richting jouw verlangens;
Incidenteel  en ad hoc aandacht geven daar waar je invloed ligt.

Om je 'natuurlijke kracht staat 'te herinneren, dit vaker te voelen en je groei te verhogen is
het vaak nodig nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, jezelf te ontwikkelen, wakker te
blijven, je zult er steeds tijd, energie, aandacht en misschien geld in mogen steken.
Herhaal en creëer ritme en routine. Train jezelf  ! Anders blijf je hangen in je automatische
patronen en  overleefstructuren. Mocht je altijd jagen dan is bv juist even niks doen je groei
:)

Do’s: 

 
Don’ts:
 



10. ACTIE EN DOEN

Onderneem actie. Je hoeft niet altijd duizend dingen tegelijk te doen, maar doe iets.
Leer stoppen en vertragen. Kijk welke kleine stappen je kan nemen ( bv 1
ademhalingsoefening, meditatie , wandeling, email verzenden, telefoontje plegen) en
welke grote stappen je kan zetten  (iets wat meer tijd kost, energie, geld of moeite);
Onderneem NU meteen ACTIE;
Doe wat in lijn is met jou waarden; 
Onderneem werkbare acties;
Maak je stappen kleiner en behapbaar;
Merk op of je dichterbij of verder van je uitkomst en waarden af beweegt;
Creëer ritme en routine.

Niks doen;
Ineffectieve, niet werkbare acties zetten;
Je denkt alleen maar aan wat je wilt;
Je stelt constant acties uit;
Je zet veel te grote stappen en verliest je kerwaarden uit het oog.

Soms ben je wel bewust “ik wil dit”, weet je wel wat je belangrijk en waardevol vind. Maar
is dat wat je voelt en denkt niet in lijn met wat je doet. Leef je er niet naar. Alleen met
weten wat je belangrijk en betekenisvol vindt kom je nog niet altijd verder. Je voelen,
denken en doen is niet in lijn met elkaar.
Ja, maar…..er zijn altijd belemmerende omstandigheden. Je bent in principe maar 1 stap
verwijdert van je groei. Neem iedere dag een stapje. Een mooie regel ‘2 mm’ vooruit is
ook vooruit ! Creëer in dat kleine stapje ritme en routine. ( net als tandenpoetsen.. !)
 
Do's :
 

 
 
Don’ts :
 

“IEDERE DAG EEN KLEINE ACTIE BRENGT JE NAAR NIEUWE LEVELS
IN JE LEVEN “



“ JEZELF KENNEN IS HET 
BEGIN VAN WIJSHEID “  

-  ARISTOTELES -



KORTE SAMENVATTING 

De patroon van taal en de betekenis die je er aan geeft;
Waar je je aandacht op richt , waar je je in het momentum op focust;
Lastige gevoelens die je wil vermijden, niet wil toelaten en loslaten;
Hoe je je lichaam gebruikt en welke ‘staat van zijn ’ die heeft;
(In)effectieve handelingen en (on)werkbare acties.

Samengevat leert bovenstaande ons dus dat we geschiedenis hebben, dat lijden bij het
leven hoort, maar dat we in het nu invloed hebben en KEUZES hebben hoe we met dat
lijden leren omgaan. Dat je niet alles kunt controleren maar voor een deel wel en dat
daar verantwoordelijkheid ligt in onszelf.
Er zijn hierin 5 persoonlijke krachten die onze kwaliteit van leven en huidige ‘staat van
zijn’  op dit moment controleren: 

1.
2.
3.
4.
5.

Het leert ons dat we momenteel in een tijdsperiode zitten die ons met krachtige en
overtuigende bewijzen laat zien dat er méér is en gebeurt dan we denken en  soms
weten. Dat we meer en blijvend aandacht aan ons zelf mogen gaan geven, mentaal,
emotioneel en fysiek. Dat we terug kunnen keren naar onze natuurlijke kracht en
potentie.

Het leert ons om de energie terug naar onszelf te brengen, om meer vanuit liefde en
zachtheid te leven, om bewuster te worden van ons gevoelsleven en te leren werken
met ons emotionele lichaam (onderbewuste) ipv. alleen het fysieke en de vorm (
overleefstructuur/ overlevingsmechanisme). Daarnaast leert het ons om dit samen te
doen, kwetsbaar te durven zijn en meer met elkaar te delen hoe we ons echt voelen.
Elkaar ondersteunen. We mogen ons als het ware weer gaan verbinden met 'de
natuurlijke kracht staat (een spontane staat)' die we waren toen we geboren waren. We
mogen ons bewust bezig houden met deze veranderprocessen iedere keer wanneer we
tegen onze grens van onze comfortzone aanlopen.  We mogen gaan loslaten wat niet
meer werkt en toelaten wat ons dient. Dit proces is eigenlijk niet pijnlijk. Het onbewuste
verzet ertegen wel. Dat we dit kunnen leren als we hier zelf tijd, aandacht, geld en
energie in gaan steken. 

Aan de ene kant klinkt dat gaaf, aan de andere kant: hellup ga het maar steeds aan
staan. Het kan lastig en stressvol zijn om dit te gaan, maar ook vooral blijven doen. Als
we gewend zijn om onze informatie veelal uit de buitenwereld te halen, we ons veel
laten leiden door anderen, we kunnen steeds een wat machteloos gevoel ervaren, forse
weerstand of andere emoties voelen en dat is niet gek omdat we toewerken naar een
nieuw systeem, naar nieuwe verbindingen in de hersenen, en ons niet geleerd is hoe dit
te doen. Onze gedachten spreken ons steeds tegen. We hoeven dit  gelukkig niet alleen
te doen.........



Vrijmaker Company heeft als missie:

Inspiratie, zelfhulp tools & coaching aan te reiken aan jou als hardwerkende diensverlenende
mens die vooruit wil om flexibeler te leren dealen en te bewegen met de dagelijkse struggels
, gevoelens en emoties.

Waardoor je durft jezelf te zijn, je leeft vanuit gezonde grenzen en stevigheid, met een vitaal
lichaam, een open liefdevol hart en een rustige en zinvolle ratio. Waarin je met de juiste
focus in actie beweegt naar eigen waarden. Dit samen in verbinding met anderen en
wetende dat lijden er bij hoort in het leven.

Dit doe ik door gebruik te maken van de 10 krachten, ontstaan vanuit verschillende tools uit
de oude en nieuwe wetenschap, met lichaamswijsheid als dé basis sleutel tot succes.
De insteek hierin is gericht op het aanleren van gezonde gewoontes, zelfonderzoek  en het
trainen van gezond gedrag, waarin ik een duurzame en heilzame oplossing wil bieden,
iedereen eigen verantwoordelijkheid leert nemen en niet afhankelijk blijft van vele experts. 

Mijn uitgangspunten hierin zijn;

We onderzoeken alles en behouden het goede;
Behandel andere zoals jezelf behandelt wil worden;
Er is meer goed dan mis met onszelf;
Zelfacceptatie en zelfwaardering is een belangrijke key;
We veranderen wat we kunnen veranderen en accepteren de rest;
We hebben aandacht voor het positieve bij onvermijdelijke struggles;
We herinneren ons dat nieuwe gewoonten alleen aangeleerd kunnen worden
door regelmatige beoefening en aandacht.

Hiermee een bijdrage leverend aan een gelukkige, liefdevolle, vitale leefwereld waarin ieder
zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt in de 21e eeuw. Met de website Vrijmaker
Company als dé plek voor aanbod om bovenstaande te bereiken middels samenwerking met
high professionals die deze missie ondersteunen. 

MISSIE 



 

Vrijmaker Company weet dat alleen kennis absoluut niet gaat helpen. Bij het bewustzijn
verhogen, het voelen en ervaren daar ligt dé sleutel. Om een duurzame lifestyle te bereiken 
zijn er een breed scala aan tools en stappen die de krachten versterken, waar iedereen op
zijn eigen manier zijn voordeel mee kan doen. Deze beweegt zich tussen allerlei werelden,
alternatief, traditioneel, spiritueel, psychologisch, modern en oeroud. Voor Vrijmaker
Company is er geen 1 waarheid en ook geen heilige oplossing. De kunst is te onderzoeken
wat per stap bij iemand past in deze wereld. Daarom heeft het ook pérsoonlijke
ontwikkeling. Er is geen 1 waarheid.

Vrijmaker Company nodigt uit niet te blijven hangen in alleen het 'weten en begrijpen ' maar
echt actie te nemen en open te staan voor de ervaringsgerichte methodes en dit zelf te
gaan ervaren en ook te blijven toe te passen. Om te gaan openstellen en betrokkenheid te
hebben in de reis van je eigen leven. Het doel is een verandering in het pad dat we zelf
lopen, niet alleen een strategie om te winnen.
 
Neem scepsis en zelfs cynisme mee op reis. Kan geen kwaad als we ook bereid zijn  bij de
dingen die we leren langzaam de gehechtheid los te laten. Alles wat er is mag mee op  reis.
Wat is er te verliezen ? Zou het niet mooi zijn om flexibeler te leren dealen met struggels en  
ons leven meer vorm te leren geven naar eigen waarden en verlangens ? Wil jij je grenzen
van comfort uitbreiden ?
 
Vraag HIER een Overleefstructuren test  aan , waarin je jouw meest dominante structuren,
je kwaliteiten, valkuilen en leermogelijkheden leert kennen.
Of kijk  HIER op de website voor het hele aanbod aan tools voor coaching.
Óf geniet gewoon van het herinneren van deze krachten en doe er zelf je voordeel mee. Er
zijn vele wegen. Er is geen 1 manier en 1 waarheid.
 
Lieve krachtige & ontspannen groet, Anneloes van Vrijmaker Company
www.vrijmakercompany.nl

https://vrijmakercompany.nl/overleefstructuur/
https://vrijmakercompany.nl/
https://vrijmakercompany.nl/
https://vrijmakercompany.nl/


Mijn naam is Anneloes Kokje – van Mensvoort (43).  Getrouwd, moeder van 2
tieners en baasje van hond Mus. Geboren in een dorpje in Brabant. Een
'normale' hardwerkende gedreven vrouw, met 2 banen, zelf dealend met de
dagelijkse struggles en gevoelens in gezin, relatie en het leven. Hierin
constant in heen én soms weg bewegend naar eigen waarden en dromen,
naar leven in eigen (natuurlijke) kracht staat, liefdevol, vitaal, in balans en
met plezier. Zelf steeds opnieuw  'wakker wordend', zoekend en nederig
duikend in eigen processen om zichzelf meer vrij te maken en te doen wat ik
verlang. 

Structureel bewust bezig met veranderprocessen wanneer ik tegen mijn grens
van comfortzone aanloop door het werken met mijn gevoelssystemen.

In de fase van het moederschap, de cliënten die ik voorbij zag komen, mijn
eigen relatie’s,  werd ik de afgelopen jaren steeds bewuster hoe ik zelf in het
leven stond. Ik ontdekte hoe ik vaak worstelde met zaken. Waarbij ik me
bewuster werd hoe ik leefde vanuit het hoofd met belemmerende
gevoelens en gedachten onder de radar. Ik  oa. onbewust in de greep ben
van mijn onderbewuste, het emotionele lichaam ; onzekere gevoelens,
kritische gedachten en het constante gevoel dat ik het niet goed deed. Ik
merkte op hoe mijn overleefstructuur zich meer liet zien om dit steeds te
'beschermen'. Daarnaast werd ik bewuster hoe zowel mijn lichaam (adem,
zenuwstelsel enz), mijn aandacht en energie, maar ook collectieve systemen,
familiesystemen invloed hadden. Hoe dit invloed had op mijn gedrag in mijn
relaties en rol als moeder, partner, vriendin, kind, werknemer. Daarnaast
bepaalde mijn gevoel mijn financiën, mijn gezondheid, mijn sportpatroon en
zelfs mijn eigen missie hier op aarde. 

WIL JE NOG WAT MEER WETEN OVER MIJ ?



I

Het vermogen om gebruik te maken van lichaamswijsheid en eigen gevoel, op
te merken welke overtuigingen ik volgde, waren bij mij en de verstandelijke,
snelle, prestatiegerichte wereld op de achtergrond geraakt. Ik merkte op dat ik 
in mijn leven weinig stil had gestaan bij alles wat er in mijn innerlijke leefde,
wat mijn lichaam te vertellen had, hoe die reageerde, wat ik onbewust dacht en
vertelde tegen mezelf. Hoe er ‘systemen en wetmatigheden’ waren die invloed
hadden op mij. Hierin ontdekte ik ook wat de 10 krachten bijdroegen  in het
doorbreken van mijn grenzen van comfortzone. Waarin ik besloot mijn
gevoelsleven en liefde een basis te laten zijn om mijn eigen leven meer vorm
te geven. De geest was uit de fles en ik werd steeds meer gefascineerd door
gevoelsleven, en het leven vanuit de 10 krachten.

Ik durfde langzaam meer mijn hart te volgen en uit mijn comfort te gaan. Het
gaf en geeft me tools om zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen en zaken
niet buiten mezelf te leggen, Het leert me om sneller terug te schakelen en
terug te komen bij mijn basis,' vanwaar uit ik opnieuw kan kiezen en stappen
zetten naar dat wat ik waardevol vindt. Dit is een levenswijze.

Ik heb het voorrecht mensen te mogen begeleiden in mijn huidige baan als
ergotherapeut, lichaamsgericht coach, ACT trainer, systemisch coach, Iempt
Practioner, level 1 ademcoach in de specialistische revalidatiegeneeskunde en
binnen mijn eigen bedrijf. Vrijmaker Company werkt samen met high
professionals om haar missie te bereiken. Al 20 jaar leer ik mensen omgaan
met hun beperkingen zoals zowel individueel als in groepsverband. 

Precies en juist ook zij lieten me zien dat er meer mogelijk is als je dit wilt.
Intens dankbaar voor deze processen en groei. Het werd me langzaam helder
wat ik hier nog meer te doen heb. Vrijmaker Company mocht ontstaan in juni
2019. 



I

 

Ik voel, weet en geloof dat iedereen in staat is om meer naar zijn waarden en
verlangens te leven. Dat je spelregels kan leren, dat hier verschillende
manieren en wegen voor zijn, voor iedereen weer anders. Dit om vitaler oud te
worden, je duurzamer met vertrouwen en een rustige mind kan leven. Dat je je
'struggles' op je pad kan om buigen en je energie weer kan stromen. Dat we de
cirkel kunnen doorbreken van emoties en gedachten zoals onzekerheid,
schuldgevoelens, schaamte, frustraties en het gevoel het steeds niet goed te
doen. Dat lichamelijke klachten kunnen verminderen door minder spanning en
meer liefde voor onszelf. Dat we met meer focus, balans, flexibiliteit, plezier en
liefde  kunnen (samen)leven. 

Dat dit samen gaat met bewust worden van jezelf, de weg naar binnen.
Dat we dit niet geleerd hebben maar wel kunnen leren.  Dat we hier zelf
verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ieder voor zich en samen met
elkaar. Ik wil dat héél de wereld meer tools leert en dit net zo eigen maakt
als tandenpoetsen !

WENS



WWW.VRIJMAKERCOMPANY.NL
BOOST jezelf , steeds weer, de weg naar meer
power én rust in de 21e eeuw.
. 
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