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Mijn motivatie om weer écht

ü In 2005 zat ik in een moeilijke periode en voelde ik
dat verandering noodzakelijk was. Ik werd geleefd
door mijn omgeving, ik kon amper nee zeggen en ik
vond mezelf niet waardevol genoeg. Anderen waren
altijd belangrijker dan mezelf. Ik werd geleefd en was 
afhankelijk van de goedkeuring van mijn omgeving. 
ü Was ik wel een goede vrouw, mama, partner, 
vriendin, collega, enz.. Ik had het gevoel dat ik me 
altijd 300% moest inzetten om goedgekeurd te
worden, zelfs dan was het nog niet genoeg. Men 
bleef meer en meer van me verwachten, tot ik zelf
nee heb leren zeggen.
ü Via persoonlijke en spirituele ontwikkeling en vooral
meditatie leerde ik stap voor stap dichter bij mezelf
te komen, ik nam de eerste stapjes naar zelfliefde. Ik
begon af en toe eens nee te zeggen en voor mezelf
te kiezen.
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mezelf te leren zijn



Van angst
Angst is een slechte raadgever zeggen we dikwijls, 
toch laten we ons regelmatig door onze angsten leiden.

Durf jij je échte zelf te zijn, of ben je ook bang 
om veroordeeld te worden?

Weet dat zij die oordelen een probleem hebben 
met wat je doet. Dit is hun 
verantwoordelijkheid en niet die van jou.

Voel je vrij om lekker jezelf te zijn, zolang je 
niemand fysiek pijn doet en iedereen in zijn 
waarde laat uiteraard.
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naar Vertrouwen



Angst om jezelf te zijn
En hier zijn een paar voorbeelden hoe het voelt 
om volledig jezelf te kunnen zijn:

üJe voelt je vrij en hebt geen goedkeuring van 
anderen nodig 

üJe voelt je energiek en gemotiveerd
üJe voelt je compleet en in balans
üJe bent zelfzeker en je straalt
üJe leeft vanuit je hart en voelt je gelukkig
üJe bent creatief en een inspiratiebron voor 

anderen
üKortom : Je leeft!

Hier vind je een paar voorbeelden hoe het 
voelt om jezelf niet te durven zijn:

üJe voelt je snel onzeker en hebt nood 
aan bevestiging

üJe voelt je niet goed in je vel
üJe bent je evenwicht kwijt en voelt je 

onrustig
üJe voelt je ongelukkig en beperkt
üJe gaat over je grenzen en je bent moe
üJe bent overprikkeld en op weg naar een 

burn-out
üKortom : Je wordt geleefd!
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Jezelf zijn in vertrouwen



Stap 1 : Weet dat je authentieke zelf zijn het mooiste 

Ken je het ook dat stemmetje in jezelf dat zegt NEE dit kan ik niet 
maken, wat gaan de mensen denken! Zelfs net nog even toen ik 
deze foto wou plaatsen…En dan word ik weer wakker uit de angst 
en hoor ik :

Doe af en toe eens gek…Laat die controle eens los
Sta af en toe eens als een kind in het leven, vol vertrouwen!

Je bent goed zoals je bent, niet pas wanneer je dit doet of dat 
kan…
Nu al ben je dat prachtige wezen met al je talenten en minpuntjes.

Onthoud dit goed, JIJ bent goed zoals je bent! Natuurlijk is er altijd 
ruimte voor verbetering, maar ook nu al ben jij het beste wat je de 
wereld te bieden hebt. Leer stap voor stap terug in jezelf geloven, 
kijk diep in jezelf daar zit je kracht!
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geschenk is dat je de wereld kan geven <3



Oefening stap 1 : Elke dag een beetje meer jezelf durven zijn

Ik nodig je graag uit om samen deze mooie reis te beleven 
naar je stralende zelf, wie je van nature bent. Niet wie je 
moest worden om in het rijtje te passen of je omgeving blij 
te maken. 

je hebt maar één taak in dit leven, dat is jezelf zijn en 
stralen ;) door jouw licht kunnen anderen hun weg vinden 
uit de duisternis.

Doe elke dag : iets wat je normaal niet zou doen omdat je 
weer meer rekening houdt met je omgeving dan met wat 
jou gelukkig maakt. 

Bijvoorbeeld: Wel even rusten, wel zeggen dat iets je 
irriteert omdat je nu eenmaal gevoeliger bent, wel die 
speciale broek aandoen, wel samen met je kinderen in de 
plassen springen, enz. En geniet ervan!
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Happiness is being you without
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anyone’s permission!



Stap 2 : Diep in jezelf voel je wat je écht nodig hebt, 

Soms heb je het gevoel dat je niet voldoet aan de eisen van je ouders, werkgever, 
familie, partner, maatschappij,… je voelt wel wat je graag wil doen maar durft je 
omgeving niet teleur te stellen. Dit zorgt voor innerlijke onrust, je denken en je voelen 
is niet meer in harmonie.

Op zulke momenten ben je snel geneigd om jezelf te sussen met materiële dingen, 
verdovende middelen of laat je jezelf meeslepen door meestal goedbedoeld advies van 
je omgeving. Dit geeft je maar een kort moment van ‘blijdschap’ maar je gevoel van 
binnen blijft hetzelfde, eigenlijk is het best om even stil te zijn en te luisteren naar wat 
je ziel jou wil zeggen. 
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dus laat niemand je iets anders wijsmaken!



Oefening stap 2 : Leer op je intuïtie vertrouwen ;)

Soms kan je gewoon zin hebben om even alleen te zijn omdat dit je de nodige 
rust geeft om alles te verwerken. Dan is dit wat je nodig hebt ;) je laat je best 
niet beïnvloeden door wat anderen voor of van je willen. Luister naar jouw intuïtie 
en wees bereid dat innerlijke gevoel te volgen, dat is de weg naar jouw geluk!

Elke dag : Telkens je een vraag krijgt of een keuze 
moet maken, voel wat het juiste antwoord is of de 
juiste keuze. Volg je buikgevoel. Als je een antwoord 
moet geven dan is het eerste wat er in je opkomt 
meestal het juiste antwoord. 

Niet het antwoord waar je eerst een paar minuten 
moet over nadenken, maar het antwoord dat spontaan 
in je opkwam. Het antwoord dat geen rekening hield 
met beperkingen of angst. 
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Stap 3 : Je koopt dingen niet met geld maar met jouw tijd!
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Wie kent het niet, je hele dagen haasten. Snel de kinderen klaarmaken, haasten om op 
tijd op het werk te geraken, snel naar de winkel,… Alles moet snel gaan, wie wordt daar
blij van? 

Waarom moet alles zo snel gaan? Omdat je meer geld wil verdienen, een groter huis wilt, 
omdat je ouders dan hopelijk trots zijn, omdat je zelf dan een hogere status kan
bekleden? Word je hier echt gelukkiger van? Wil je een fundamenteel gemis
compenseren? Misschien mis je aandacht, liefde, waardering,…?

Begrijp me niet verkeerd, geld verdienen is heel fijn. De vraag is verdien je geld ten koste
van jezelf en anderen of om jezelf en je omgeving een beter leven te geven? Met een
beter leven bedoel ik die opleiding doen waar je jezelf toe geroepen voelt, je persoonlijk
en spiritueel ontwikkelen, een goed doel organiseren of steunen. 



Oefening stap 3 : Bewust worden van je tijd!

Als je geld verdient door je passie te leven, zalig! Maar als je elke dag een job 
doet tegen je zin omdat je onderdak en eten nodig hebt, dan bezorgt deze job 
je waarschijnlijk stress in plaats van een goed of beter leven. 

Een job past bij je als je deze graag doet, niet omdat je “hoort” te werken.

Hoeveel tijd spendeer jij aan iets waar jij je gelukkig door voelt?
Als jij een gever bent en jouw bron is onuitputtelijk, be my guest hoor. Geven is 
heel mooi.

Alleen heb ik (en iedereen die ooit een burn-out had) geleerd dat je best eerst
voor jezelf zorgt en dan pas voor je omgeving. Dat is geen egoisme, dat is 
zelfliefde ;)

Noteer elke dag wat je doet. Dit is een oefening om bewust te worden van je 
tijd en hoe je deze spendeert. 
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Ik nodig je uit om 5 minuten per dag gewoon stil
te zitten, niet bezig zijn dus. Je moet niets, dit is 
jouw moment om tot rust te komen. Het enige
wat ik je vraag is om zonder afleiding (gsm, boek, 
tv,…) even 5 minuten niets te doen of zelfs 10 
minuten J

Je kan niet geloven hoeveel je uit deze 5 minuten
kan halen, inzichten, ideeën, enz. komen vanzelf in 
je op. 
Dit vanuit het diepste van je wezen, niet opgelegd
door eender wie.

Stap 4 : Bewust worden van jezelf  (oefening)

A better Life academy



Want sommige vragen kunnen niet 

Meditatie 
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beantwoord worden door Google



Daarom : Plan eerst jouw noodzakelijke tijd en 
‘rituelen’ in en dan pas je afspraken voor familie, 
vrienden en het werk (indien mogelijk).

Elke dag een moment om tot jezelf te komen.
Bijvoorbeeld : ochtendmeditatie, powernap, 
sporten, gezond koken, gewoon even tot rust 
komen of wat jij nodig hebt.

We zijn het zo gewoon om eerst voor een ander te zorgen, waarom eigenlijk? Maakt 
dat een beter mens van ons? Ja het is heel mooi dat je niet alléén aan jezelf denkt, 
prachtig zelfs! Alleen is zelfzorg en zelfliefde van cruciaal belang. Hoe beter je voor 
jezelf zorgt, hoe beter we voor elkaar kunnen zorgen.

Stap 5 : Neem je agenda in eigen handen!
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Stap 6 : Zelfliefde, voor jezelf kiezen is helemaal ok <3
Heeft ooit iemand je gezegd dat het ok is om voor jezelf te kiezen? Of werd dat eerder 
als egoïsme bestempeld? Ik ben absoluut voorstander om voor elkaar te zorgen laat me 
dat benadrukken, alleen vergeet je jezelf dikwijls in dit verhaal met alle gevolgen van 
dien. (burn-out, stress gerelateerde ziekten, laag zelfbeeld, enz.)

Wat hebben onze dierbaren eraan als je jezelf leeg geeft en je op een bepaald moment 
ziek wordt of niet meer vrij kan functioneren? Inderdaad niets, daarom is zelfliefde en 
doseren wat je geeft heel belangrijk.

Zorg eerst en vooral voor jezelf zodat je volledig in evenwicht bent (genoeg slaap, 
gezond eten, tijd voor je hobby’s genoeg ‘me-time’, enz.). Zo kan je er voor de volle 
100% zijn voor je medemens.
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Zeg één keer meer nee tegen een 
vraag van anderen, dan kan je één 
keer meer ja zeggen tegen iets wat 
jezelf nodig hebt (zie voorbeelden 
bij Stap 5 Elke dag een moment om 
tot jezelf te komen). 

Dit is een onmisbare stap naar 
zelfliefde en je weg om je leven 
terug in eigen handen te nemen. 

Oefening stap 6 : Zelfliefde is helemaal ok J
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Stap 7 : Begin vandaag het leven te leiden dat 

Dikwijls wil je een nieuwe uitdaging aangaan, een nieuwe studie, nieuwe job of zelfs 
stoppen met iets of breken met iemand omdat het je belemmerd jezelf te kunnen zijn.

Toch laat je jezelf tegenhouden door dat stemmetje in je hoofd dat zegt nee want :
ü Mijn kinderen, partner en familie hebben ons nodig, stel dat ik er eens niet ben! 

(Angst)
ü Mijn vrienden, collega’s en werkgever zijn gewoon dat ik er altijd voor ze ben, als ik 

minder tijd voor hen heb waarderen ze mij misschien minder! (Angst)

Wat als je deze angsten stap voor stap kan loslaten? Wat als je nu jezelf eens op de 
eerste plaats zet, jouw gevoel, jouw behoefte? Dit hoeft niet ten koste van anderen te 
zijn, iedereen neemt best de verantwoordelijk over zijn leven, zolang ze hiertoe in staat 
zijn uiteraard.

Oefening : Neem vandaag de beslissing om die ene uitdaging aan te gaan. Als je graag 
samen een stappenplan maakt stuur je uitdaging dan naar info@abetterlife.academy.
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je vanuit de kern van je ziel zo graag wil .



Spanning is wie je denkt te moeten zijn. 

Ontspanning is wie je bent.
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Op naar de volgende Stap?

Sommige info was geen verrassing waarschijnlijk en andere dingen gaven je 
misschien wat meer inzicht in jezelf. Er zijn misschien zelfs dingen naar boven 
gekomen waar je zelf nooit bij stilstond of die al lang verdrongen waren.

Je voelde misschien wat weerstand hier en daar en dat is ok. Het kan soms hard 
zijn om te beseffen dat je jouw leven uit handen hebt gegeven. Dit kan het 
stemmetje dat je angst voedt in je wakker maken. 

Mijn werk en passie is om mensen zoals jij te helpen om terug gelukkig te leren 
zijn. Terug je eigen stem te vinden en je leven terug in handen te nemen. Dat 
begint bij het herkennen van waar jij jezelf tekort doet. Je moet terug naar de 
basis gaan voor je verder kan. 
Dit is JOUW persoonlijke reis. Het leven zit vol ups en downs en nieuwe 
uitdagingen en ik deel graag mijn ervaring en kennis om jou te begeleiden op 
deze reis.
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Ik stel voor dat je de stappen in dit e-book volgt en kijkt waar het je brengt. Vind je het 
moeilijk om het in je eentje te doen? Je bent niet alleen, daarom heb ik workshops en 

cursussen ontwikkeld waar je in een gezellige sfeer samen deze materie kunt 
verkennen. Neem gerust een kijkje op de website onder aanbod 

https://abetterlife.academy/aanbod/ of contacteer me via 
info@abetterlife.academy en 0468/43 11 69
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Liever samen?

Geschreven door Heidi, oprichtster en bezielster van A Better Life academy
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