
W E R K B O E K  J I J  B E N T  D E  L I E F D E
 
Leven vanu�t Zelfvertrouwen, Zelfrespect & 
Zelfwaarder�ng 



WERKBOEK JIJ BENT DE LIEFDE

Dank voor het lezen van  “��� bent de l�efde”. Of �e het nu al helemaal gelezen 
hebt of voor een gedeelte; �ets �n �ou �s n�euwsg�er�g naar hoe �e (nog) meer 
zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaarder�ng kunt gaan ervaren. Hoe �e het �e 
e�gen kunt maken en kunt �mplementeren �n �ouw leven.

D�t werkboek begele�dt �e h�er�n. Het helpt �e om nog meer te gaan bouwen aan 
�e e�gen fundament. Zodat �e én trouw kunt bl��ven aan �ezelf én van daaru�t 
waardevolle verb�nd�ngen aan kunt gaan. �ouw kostbaarhe�d kunt overdragen en 
zo een voorbeeld en �nsp�rator kunt z��n voor de wereld om �ou heen. 

Er z��n vele man�eren om met d�t werkboek aan de slag te gaan. Er �s geen ‘beste’ 
route. Of �e nu eerst het hele boek leest en daarna d�t werkboek erb�� pakt of per 
hoofdstuk de opdrachten u�twerkt, k��k wat het beste werkt voor �ou. �e kunt 
�mmers alt��d weer b��sturen.
�k hoop �e verder te �nsp�reren en dat �e nog d�chter komt b�� w�e ��� �n essent�e 
bent en bedoeld bent om te worden.

Warme groet, �ur�aan



HOOFDSTUK 1 

 WE LIJDEN HET MEEST ONDER EEN GOED 
MENS TE WILLEN ZIJN 

 



Kernboodschap

�e bent n�et perfect. En gelukk�g maar.
Het stelt �e �n staat om te kunnen
leren, groe�en en ontw�kkelen. Én; �e
komt vanu�t de allerbeste plek: �ets �n
�ou w�l n�ets l�ever dan z�ch weer goed
kunnen voelen en probeert dat op de
best mogel��ke man�er te
bewerkstell�gen. N�et vanu�t de wens
om de ander schade toe te brengen,
maar �n essent�e veel eerder vanu�t een
l�efdevolle en compass�er��ke plek.
Door daar �edere dag contact mee te
maken stelt het �e �n staat om m�ld te
bl��ven naar �ezelf. Van daaru�t �e
e�gen beperk�ngen en
onvolkomenheden aan te k��ken en b��
te sturen. Zonder �ezelf fout te hoeven
maken of �n krampacht�ge reflexen te
sch�eten, �n de hoop om maar goed
bevonden te worden door de wereld
om �e heen.

Zelfbegele�d�ng

0 Wat z��n �ouw �mperfect�es?
Waar�n v�nd ��� dat �e zelf
tekortsch�et?
Schr��f bovenaan op een pap�er
“Pr�vé”, dan daaronder op 1/3e van de
pag�na “Werk” en daaronder op 2/3e
van de pag�na “Gezondhe�d”. 

We l��den het meest onder een goed mens te w�llen z��n  

Pr�vé, werk en gezondhe�d staan voor 
deelgeb�eden �n �ouw leven en �k 
benoem ze h�er om �e wat structuur te 
geven. Deze �ndel�ng zal vaker 
terugkomen. Het gaat er n�et om dat 
�ets “onder het �u�ste kop�e staat”; 
somm�ge zaken zullen elkaar 
overlappen. Maak de �ndel�ng dus n�et 
belangr��ker dan de opdracht. Het 
gaat erom dat �e �nz�cht kr��gt en van 
daaru�t kunt gaan veranderen.

0 Benoem onder �eder deelgeb�ed 
m�n�maal v��f “�mperfect�es”: dus 
v��ft�en �n totaal. B��voorbeeld onder 
Pr�vé dat �e v�ndt dat �e te we�n�g t��d
maakt voor �e vr�enden. Onder Werk 
dat �e nog steeds n�et van baan bent 
veranderd en onder Gezondhe�d dat �e 
te we�n�g beweegt of ongezond eet… 
Wees zo eerl��k mogel��k tegen �ezelf.

0 Neem van deze 15 �mperfect�es er 
dr�e d�e �e het l�efst zou w�llen 
veranderen, de rest laat �e voorlop�g 
voor wat het �s. Wat zou het �e 
opleveren wanneer �e h�er een 
verander�ng �n zou aanbrengen: hoe 
zou dat voelen? Wat �s er nod�g om 
vanu�t m�ldhe�d een m�ll�meter d�e 
kant op te verschu�ven?



Schr��f bovenaan “Pr�vé”, dan daaronder op 1/3e van de pag�na “Werk” en
daaronder op 2/3e van de pag�na “Gezondhe�d”. 

Aanteken�ngen



HOOFDSTUK 5

BELOFTE MAAKT SCHULD

Kernboodschap
 

Veel (het meeste) van wat n�et werkt �n ons leven, �s dat we ons n�et 
aan onze e�gen afspraken houden. Het kan waardevol z��n om te 
erkennen dat �e n�et oprecht bent. Het stelt �e �n staat om b�� te 

sturen, zodat �e kunt verschu�ven naar een steeds oprechtere plek. 
Waar�n �e doet wat �e verkond�gt, gaat staan voor de kostbaarhe�d 

d�e ��� bent. 
 

En reken maar dat dat een spannende plek �s. Waardevol dus om 
�ezelf daar te leren begele�den �n plaats van er steeds weer �n reflexen 

vandaan te moeten sch�eten wanneer het te heet onder �e voeten 
wordt.

 



Zelfbegele�d�ng

0 Waar �n �ouw leven hou �e �e n�et 
aan �e e�gen afspraken? Met andere 
woorden: waar �n �ouw leven ben �e 
n�et oprecht? Nogmaals: n�et goed of 
fout, puur om te onderzoeken.

Ook h�er kun �e structuur aanbrengen 
door onder �edere deelgeb�ed �n �ouw 
leven (werk, pr�vé, gezondhe�d) een 
dr�e tot v��ftal voorbeelden te 
benoemen.

B��voorbeeld: 
 - �k verkond�g dat �k eerder naar bed 
zal gaan en morgen vroeg op én �k doe 
het n�et…

 - �k maak afspraken, b��voorbeeld dat 
�k �emand zal bellen én �k doe het 
n�et…

 - �k zeg dat m��n vrouw of k�nderen 
heel belangr��k voor m�� z��n én toch 
maak �k m��n werk of een ber�cht op 
m��n telefoon belangr��ker…

Belofte maakt schuld 

 
0 Laat de door �ou opgeschreven 
s�tuat�es tot �e doordr�ngen. Welke 
pr��s betaal �e daarvoor?

 0 Hoe �s het voor �e, wat ervaar �e, 
door d�t s�mpelweg te benoemen en 
waar te laten z��n?

M�ssch�en �s het confronterend. 
M�ssch�en maakt het �e verdr�et�g. 
Ook kan het een oplucht�ng z��n. �n 
�eder geval �s het waar. “Waar” �n de 
z�n van dat het bestaat. D�t �s de 
real�te�t. En daar kan �e �ets mee. H�er 
kr��g �e opeens de mogel��khe�d om 
een keuze te gaan maken. Te gaan 
k�ezen wat daadwerkel��k goed en
kloppend �s voor �ou. Wat het meest 
b��draagt aan de relat�e tussen �ou en 
�ezelf. Soms kan het dus ook z��n dat 
�e hu�d�ge gedrag helemaal kloppend 
�s, maar dat het spannend �s om dat 
ook te commun�ceren naar de 
bu�tenwereld (en dat d�e vr�endschap 
met d�e ene vr�end of vr�end�n gewoon 
verst�kkend voelt en �e daarom het 
contact afhoudt).

 
 



Schr��f bovenaan “Pr�vé”, dan daaronder op 1/3e van de pag�na “Werk” en
daaronder op 2/3e van de pag�na “Gezondhe�d”. 

Aanteken�ngen
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JE BETAALT ALTIJD EEN PRIJS

Kernboodschap
 

�e betaalt alt��d een pr��s. Er moet een bere�dhe�d z��n om gekwetst te 
worden, als dat de pr��s �s d�e �e moet betalen om �e verlangen te 

real�seren.
 

��� bepaalt �ouw speelru�mte. �e kunt proberen b�nnen de aangeleerde 
kaders nog en�gsz�ns �e vr��he�d te pakken en �e ru�mte �n te nemen of 

�e neemt als vertrekpunt wat ��� ten d�epste w�lt en gaat vervolgens 
k��ken of dat past b�nnen deze kaders. En wanneer dat n�et het geval 
�s, dán daarbu�ten. De deur van de gouden koo� staat alt��d open. ��� 
bepaalt. ��� k�est. En opn�euw: �e betaalt alt��d een pr��s. Welke pr��s 

w�l ��� betalen?
 



Zelfbegele�d�ng

0 Welke regels en afspraken heb ��� 
klakkeloos aangenomen b�nnen �e 
pr�véleven en �e profess�onele leven?
 Denk b��voorbeeld aan wat ��� geleerd 
hebt over hoe �e �e moet gedragen om 
een goede vader, moeder, zoon of 
dochter, vr�end of vr�end�n etc te 
kunnen z��n. Denk ook aan de 
afspraken d�e �e hebt met betrekk�ng 
tot ver�aardagen, etent�es, hoe �e 
gewend bent de weekenden, de 
vakant�es en de kerstdagen �n te delen. 
Wat z��n de voor vanzelfsprekend 
aangenomen regels b�nnen �e werk: 
afspraken ten aanz�en van werkt��den, 
vergader�ngen en �nvull�ng van �e 
werk.

 0 �s d�t zoals �e het ten d�epste zou 
w�llen? Als ��� het mocht bepalen, hoe 
zou �e het dan w�llen �ndelen. Wat zou 
�e w�llen veranderen?

Als voorbeeld: b�nnen de 
hu�sartsenzorg �s het normaal dat de 
prakt��k om 800u start. Ook �k had 
dat klakkeloos voor waar aangenomen. 
Totdat �k waar l�et z��n dat �k 
e�genl��k eerst relaxed w�lde starten, 
m��n dag w�lde beg�nnen met sporten 

�e betaalt alt��d een pr��s

en n�et �n f�let��d naar m��n werk of 
weer naar hu�s w�lde r��den. Later 
bleek dat �k het totaal anders �n kon 
vullen. Veel van wat �k beschouwde 
als m��n taken en 
verantwoordel��kheden, maar welke 
m�� enorm veel energ�e kostten, heb �k 
u�te�ndel��k u�tbesteed, overgedragen
of zelfs helemaal geël�m�neerd. N�et 
alleen m��n omgev�ng vond daar wat 
van �n het beg�n, maar ook �kzelf met 
al m��n gedachten en overtu�g�ngen 
waar �k aan moest voldoen om een 
goede dokter te z��n. �k had daar 
letterl��k en f�guurl��k een pr��s voor 
te betalen. De verander�ngen hebben 
u�te�ndel��k gele�d tot meer vr��he�d, 
ontspann�ng én voldoen�ng.

0 �e kunt �e bl��ven aanpassen en 
gedragen volgens de geldende regels: 
welke pr��s betaal �e dan?

 0 �e kunt ook �ezelf als vertrekpunt 
nemen. Hoe zou ��� het w�llen? Welke 
pr��s zou �e dan betalen?

 0 Welke van bovenstaande pr��zen 
(offers) ben �e bere�d om te betalen? 
Er �s geen fout antwoord. Real�seer �e 
dat �e een keuze hebt en dat ��� degene 
bent d�e k�est.



H O O F D S T U K  9 . 1

O O R D E L E N
Kernboodschap

 
Het pad naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaarder�ng gaat 
onder andere v�a de �nvloed op �ouw e�gen oordeelvermogen. �e 
oordeelt, hoe dan ook. De vraag �s hoe ��� beslu�t om te w�llen 

oordelen. Vanu�t welke plek w�l �e komen? Dat betekent n�et dat �e 
alt��d alles maar goed hoeft te v�nden. Dan kan �e nog steeds een voor 

�ou oprechte grens trekken.
 

�e focus bepaalt wat �e z�et. Het nadeel kan z��n dat �e bl�nd wordt 
voor al het andere. Waardevol dus om af en toe �e focus te 

verplaatsen, �e bl�kveld te verru�men en bu�ten �e aangeleerde (en 
vaak voor waar aangenomen) kaders te gaan k��ken.

 
 Depress�e �s een oorlog tegen gevoelens. Kan �e “�a” zeggen tegen de 

s�tuat�e prec�es zoals d�e z�ch voordoet? Daar met m�ldhe�d en 
compass�e en vooral heel veel n�euwsg�er�ghe�d naar k��ken?

 
 
 
 



Zelfbegele�d�ng

0 Waar �n �ouw leven oordeel �e
negat�ef over anderen?

 0 Zou het hun wens, hun verlangen
z��n om zo gez�en en beoordeeld te
w�llen worden?

0 Waar �n �ouw leven vraag �e of
verlang �e �ets van een ander wat �e
zelf e�genl��k n�et waar kan maken?
B��voorbeeld dat �e van de ander v�ndt
dat d�e eerl��k moet z��n, maar dat �e
het zelf ook n�et alt��d bent. Dat �e
van �e k�nderen verlangt om hun
rommel op te ru�men, maar dat �e zelf
ook �e kleren rond laat sl�ngeren…

0 Wat kan ��� zélf doen om daar vanu�t
een meer oprechte plek te komen? Dat
�e zelf ook het goede voorbeeld geeft,
dat �e doet wat ��� verkond�gt. Als �e
een opgeru�md hu�s belangr��k v�ndt,
zorg �e dan ook zelf dat �e daar naar
handelt?

 

Oordelen

0 Waar �n �ouw leven oordeel �e 
negat�ef over �ezelf?

0 Vanu�t welke plek zou �e w�llen 
komen? 

0 Een open onderzoek van ongeveer 5 
m�nuten: 

Slu�t straks �e ogen en herhaal voor 
�ezelf de volgende z�n een aantal keren 
en k��k wat er aan antwoorden 
opkomen. Het hoeft n�et te kloppen. 
Het hoeft opn�euw n�et log�sch te z��n. 
Laat �e verwonderen. De z�n lu�dt: 

“Als �k oprecht vr�endel��k voor 
mezelf zou z��n, dan…”



H O O F D S T U K  9 . 2

G R O E N E  H A R E N
Kernboodschap

 
Wanneer ��� �e dag start met de �ntent�e dat �e komt vanu�t de 

allerbeste, l�efdevolle, plek. En dat �e de dag �n w�lt gaan met een 
gevoel van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaarder�ng. Dan gaat 

dat effect hebben.
 

Wanneer �e onzeker bent, tw��felt of �e wel of n�et oké bent, dan 
heeft �edere u�tspraak van de ander d�e �ouw handelen �n tw��fel 

trekt, bodem om op te groe�en. Met andere woorden: �e weet n�et 
zeker of �e wel of geen groene haren hebt. Noodzaak dus om daar 

�edere dag t��d en aandacht aan te besteden en v�a d�e weg te bouwen 
aan �e fundament van zelfvertrouwen en zelfwaarder�ng.

 
 Waardevol ook om aandacht te besteden aan wat ��� belangr��k v�ndt 
�n �ouw leven. Welke waarden z��n voor �ou van belang en hoe w�l �e 

d�e �n �ouw leven tot express�e brengen. Het stelt �e �n staat om beter 
op koers te bl��ven en vooral te weten waar �e “nee” tegen hebt te 

zeggen.
 

Laat �e als�ebl�eft raken. Zorg dat �e afgestemd bent op �e l��f, �ouw 
l�chaam. Dan vertelt het �e exact wat wel en n�et kloppend �s voor 

�ou. �eder oordeel van een ander kan dan een waardevolle 
r�cht�ngaanw��zer z��n voor �ou, d�e �ou exact laat weten welke kant 

�e wel, en vooral ook n�et op mag gaan. 
 
 
 
 



Zelfbegele�d�ng

0 Start de komende week door �edere 
ochtend te checken of �e “groene 
haren” hebt. K��k m�ssch�en wel 
letterl��k �n de sp�egel en maak 
contact met w�e �e ten d�epste bent. 
Start met het u�tspreken van �e 
�ntent�e. Voor m�� �s dat “�k w�l 
komen vanu�t een plek van 
dankbaarhe�d en neder�ghe�d. Vanu�t 
l�efde en compass�e”. K��k wat voor 
�ou werkt en wat voor �ou een 
kloppende �ntent�e �s om de dag mee 
te beg�nnen.
Onderzoek wat het met �e doet en wat 
het effect ervan �s.

0 Check �e e�gen gedrag. Benoem daar 
waar �e onredel��k bent geweest en zeg 
d�t tegen de persoon om w�e het gaat. 
Maak tegel��kert��d contact met dat 
deel dat vanu�t de allerbeste �ntent�e 
komt. Voel wat het met �e doet en wat 
de �mpact �s op de relat�e.

Groene haren

0 Waar �n �e leven probeer �e een 
muur op te trekken om �e n�et te 
hoeven laten raken? Onderzoek wat er 
gebeurt wanneer �e beslu�t om �e wel 
te laten raken én daar�n afgestemd te 
z��n met �e l��f. Wat �s wel en wat �s 
n�et kloppend voor �ou? Hoe kan �e 
het oordeel van de ander gebru�ken 
om voor �ezelf te bepalen wat wel en 
wat n�et een voor �ou �u�ste afslag �s?



HOOFDSTUK 11.1

GEZOND VERTROUWEN

 
 



Kernboodschap

Er z��n twee wegen van w�llen naar het 
real�seren van �e verlangen. De ene 
route �s gebaseerd op angst en 
ontstaat vanu�t controle en gr�p 
w�llen houden. Vanu�t persé w�llen 
weten waar �e aan toe bent en 
b��sturen vanu�t doen en vergel��ken.

De andere route �s gebaseerd op n�et 
weten en op overgave. �e stuurt b�� 
vanu�t n�euwsg�er�ghe�d, onderzoeken 
en de bere�dhe�d om �e te laten 
verrassen en verbazen. 

De ene route �s gebaseerd op streven 
naar balans, het beste, het pos�t�eve, 
kracht�ge en succesvolle. 

De andere route daar�n �s het er 
allebe�: het l�cht én het du�ster, de 
bl��dschap én het verdr�et. Daar �s het 
besef dat het �n het ongemak ook goed 
vertoeven �s en dat �e daar 
waardevolle �nz�chten kunt opdoen, 
kunt leren, groe�en en ontw�kkelen. 

Vertrouwen kr��g �e n�et door te �agen 
op vertrouwen, maar door �ezelf toe te 
staan onzeker te mogen z��n.

Gezond Vertrouwen

Zelfbegele�d�ng

Gebru�k het schema van w�llen en 
verlangen. 

0 Waar �n �ouw leven z�t �e aan de 
l�nkerkant van het schema en waar 
aan de rechter kant?

 0 Hoe voelt het aan de l�nkerz��de?

 0 Hoe voelt het aan de rechterz��de?

 0 Wat kan ��� doen (of laten!) om van 
de l�nkerz��de naar de rechterz��de te 
verschu�ven?

Om �ezelf �ets meer structuur te 
geven: noem 3 voorbeelden b�� de dr�e 
bekende leefgeb�eden; pr�vé, werk en 
gezondhe�d.



Schr��f bovenaan “Pr�vé”, dan daaronder op 1/3e van de pag�na “Werk” en
daaronder op 2/3e van de pag�na “Gezondhe�d”. 

Aanteken�ngen



H O O F D S T U K  1 2 . 2  

Z E L F B E V R I J D I N G  D O O R
A A N V A A R D I N G

Kernboodschap
 

Het pad naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaarder�ng beg�nt b�� 
de �ntent�e, b�� de bere�dhe�d om alles aan te w�llen k��ken. N�et 

alleen de pos�t�eve, l�chte, bl��e, vrol��ke en plez�er�ge delen, maar 
ook d�e delen �n �ou d�e z�ch angst�g, verdr�et�g, boos, onzeker of 
eenzaam voelen. Het gaat om de bere�dhe�d, �e hoeft het nog n�et 

eens d�rect te gaan doen.
Het mag ook m�slukken: �e hoeft n�et nog langer te streven naar 
perfect�e. Daarmee zeg �e n�et dat �e n�et het beste u�t �ezelf w�lt 

halen of dat het resultaat er n�et meer toe doet. Nee, dan kan �e nog 
steeds toewerken naar het allerbeste, alleen sta �e �ezelf toe dat het 

ook mág m�slukken.
 

 Om af te kunnen stemmen op �e l��f en gewaar te z��n, op te kunnen 
merken, wat z�ch daar�n afspeelt, heb �e een moment van aandacht 

nod�g. Dat betekent �n prakt�sche z�n dat �e er de t��d en de rust voor 
moet nemen.

Door “�a” te zeggen tegen al datgene wat voelbaar �s �n �ou, kan �e het 
opmerken, waarnemen en doorvoelen zonder dat �e er nog langer 

tegen �n opstand hoeft te komen. �e creëert de ru�mte en de vr��he�d 
om er wel of n�et �ets mee te hoeven doen.

 
 
 
 



Zelfbegele�d�ng

0 Stel �ezelf de vraag: “Accepteer �k 
mezelf op d�t moment zoals �k ben?” 
Veroordeel �ezelf n�et, wat merk �e, 
wat voel �e, wat denk �e?

0 Stel dat �e alles zou accepteren �n 
d�t moment wat z�ch aand�ent, wat 
zou dat met �e doen?

0 Kan �e al deze gevoelens aanvaarden? 
Kun �e ze als het ware "vergeven", 
puur en alleen voor het fe�t dat ze 
bestaan?

 

Zelfbevr��d�ng door aanvaard�ng

0 Stel �ezelf dan de volgende vragen:
 "Wat vraagt op d�t moment om 
aandacht?"
 "Wat vraagt op d�t moment om 
geaccepteerd te worden?"
 "Wat heeft d�t deel nod�g �n d�t 
moment?"

0 Als �e �ouw �deeën en l��st�es loslaat 
over hoe �e v�ndt dat het zou moeten 
z��n, maar puur ontmoet wat er 
aanwez�g �s, wat merk �e dan?

 0 Als �e voor deze delen, gevoelens, 
�nclus�ef het ongemak zou zorgen als 
voor een goede vr�end of vr�end�n d�e 
verdr�et heeft, wat zou �e dan doen (of 
laten)?



HOOFDSTUK 14.1

OMRING JE MET MENSEN DIE HET BESTE MET 
JE VOOR HEBBEN

 

 



Kernboodschap

Omr�ng �e met mensen d�e het beste 
met �e voor hebben. Mensen d�e �e 
mot�veren, �nsp�reren en steunen �n 
het verwezenl��ken van �ouw dromen. 
Maar d�e ook de confrontat�e n�et 
schuwen en �e durven te w��zen op �e 
onvolkomenheden en de momenten 
waarop �e dre�gt om te ontsnappen 
aan de last�gheden en gene�gd bent om 
d�e onder een deken van zelfl�efde of 
authent�c�te�t toe te dekken. 

Ban g�ft�ge mensen u�t �e omgev�ng. 
Z�� d�e het tegenovergestelde doen, de 
energ�e u�t �e trekken en op de 
verkeerde momenten met �e 
meepraten. De personen d�e A zeggen 
en B doen en achteraf hun verhalen 
cont�nu b��stellen en hun gedrag 
proberen te rechtvaard�gen �n plaats 
van dat ze hun fouten toegeven en 
b��sturen. 

Omr�ng �e met mensen d�e het beste met �e voor hebben

Zelfbegele�d�ng

Stel �ezelf de volgende vragen:

 0 Met w�e ga �k nog om, vooral omdat 
�k ze ken u�t een verleden? Stel dat �k 
ze nu voor het eerst zou tegenkomen. 
Zou �k er dan opn�euw voor k�ezen om 
een verb�nd�ng met hen aan te gaan? 

 0 Met w�e w�l �k e�genl��k omgaan? 
Aan w�e w�l �k m��n kostbare t��d en 
aandacht écht besteden? W�e �n m��n 
vr�endenkr�ng st�muleert en mot�veert 
m�� �n het real�seren van m��n 
verlangens? W�e �s bere�d om kr�t�sch 
te z��n en m�� te confronteren met 
m��n gedrag? Schr��f 5 personen op 
met w�e �e �e vanaf nu w�lt omr�ngen.

 0 Welke personen z��n g�ft�g �n m��n 
omgev�ng? W�e trekken me omlaag en 
houden me eerder op de plek waar �k 
sta dan dat ze het me gunnen om te 
groe�en? Schr��f d�e personen op van 
w�e �e e�genl��k meer afstand zou 
mogen (moeten) nemen.

.



Aanteken�ngen



HOOFDSTUK 17.1 

UIT HOEVEEL PROCENT BESTAAT DE
RELATIE?

 

 



Kernboodschap

�n een �deale relat�e brengt �eder 100%
van z�chzelf �n. Dat betekent dat een
�deale relat�e u�t 200% bestaat.

Wanneer een relat�e dan n�et helemaal
gaat zoals ��� graag zou w�llen, dan kan
het waardevol z��n om b�� �ezelf te
checken hoeveel procent ��� van �ou
�nbrengt �n d�e relat�e. 

Bl��kt dan dat �e m�nder dan 100%
�nbrengt, maak �e zelf dan n�et fout,
maar bl��f m�ld en stuur b��. 

U�t hoeveel procent bestaat de relat�e? 

Zelfbegele�d�ng

0 Onderzoek �n �ouw leven welk 
relat�es er stroef verlopen. Met een 
vr�end of vr�end�n, �e ouders, �e 
k�nderen, een collega… 

 0 Check �e vertrekpunt: w�l �e dat 
deze relat�e beter zou verlopen? W�l �e 
meer �n verb�nd�ng z��n met deze
persoon. Er �s geen fout antwoord. 

 - Wanneer het antwoord op deze 
vraag “Nee” �s, wat heb �e dan te doen 
om �e grens du�del��k aan te geven en 
te bewegen naar een oprechte plek? 

 - Wanneer het antwoord �s dat �e �n 
essent�e meer �n verb�nd�ng zou w�llen 
z��n, stel �ezelf dan de volgende vraag:

0 Hoeveel procent draag �K b�� aan 
deze relat�e?

0 Wat kun �í� nú doen (of laten) om 
�ets d�chter naar de 100% toe te 
bewegen?



Aanteken�ngen
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ONGEDULD DE ZIEKTE? DE TIJD NEMEN HET 
RECEPT

 

Kernboodschap 
 

Zoek een mentor (of meerdere) en laat �e begele�den.
 Doe veel versch�llende ervar�ngen op, l�efst ook bu�ten �e comfortzone.
 Onderzoek een aantal structuren d�e r�cht�ng geven aan �e dag en �e op 

koers houden. Zorg dat �e flex�bel bl��ft.
 

Zelfbegele�d�ng
0 Plan een aantal sess�es b�� een coach of een therapeut. Vraag anderen �n 

�e omgev�ng b�� w�e z�� z��n geweest en waar ze goede ervar�ngen b�� 
hebben gehad. 

 
 0 Plan voor komend �aar een per�ode waar�n �e helemaal alleen bent. Het 
kan een dag, een paar dagen, een week of langer z��n. Maar plan t��d om 

helemaal alleen door te brengen.
 

 0 Plan voor komend �aar �ets wat bu�ten �e comfortzone l�gt. 
 
 



Zelfbegele�d�ng

0 Start met een structuur om �e dag te
starten. Een boek wat r�cht�ng kan
geven �s “M�racle Morn�ng” van Hal
Elrod. H�� werkt met het acron�em
“SAVERS”:
-S            : S�lence, st�lte
-A           : Aff�rmat�ons, aff�rmat�es
(pos�t�ef bekracht�gende u�tspraken)
-V           : V�sual�sat�ons, v�sual�sat�es
(�e verlangensv�sual�seren en voelen
alsof ze er al z��n)
-E           : Exerc�se, bewegen
-R           : Read�ng, lezen
-S            : Scr�b�ng, schr��ven

E�nd�g met het zetten van �e �ntent�e
voor d�e dag. Houd het kort en
kracht�g. 

�eder onderdeel kan 1 m�nuut �n
beslag nemen, maar kan net zo lang
z��n als dat �e w�lt en mogel��k �s. Het
kan allemaal �n de ochtend, het kan �n
de m�ddag of avond of verspre�d over
de dag. Onderzoek voor �ezelf wat het
beste werkt. Ben �e �emand van een
vaste structuur of werkt het voor �ou
beter wanneer �e �ezelf �ets meer
vr��he�d geeft? 

Ongeduld de z�ekte? De t��d nemen het recept

0 Bl��f �ezelf twee belangr��ke vragen 
stellen:
-Wat draagt daadwerkel��k b�� aan de
relat�e tussen m�� en m��zelf?
-W�e heeft le�d�ng over w�e? Heb �k 
le�d�ng over de vorm of structuur of 
heeft de vorm le�d�ng gekregen over 
m��?

0 Er zullen �n �e leven nog heel veel 
verle�d�ngen voorkomen. Er z��n dr�e 
vragen d�e �e aan �ezelf kunt stellen
om �e op koers kunnen houden:
-De keuze d�e �k nu maak, �s dat een 
keuze u�t angst om �ets te verl�ezen? 
Of �s het een keuze vanu�t verlangen?
-Welke pr��s ben �k bere�d om te 
betalen? De act�e d�e �k nu doe, of de 
gedachte d�e �k nu heb, brengt d�e me 
d�chter b�� m��n doel of �u�st er verder 
vandaan? �n het eerste geval v�er �e 
een feest�e en zet �e eventueel de 
volgende stap. �n het tweede geval 
wacht �e, doe �e dr�e stappen terug en 
stuur �e b��.
-Wanneer �k oprecht vr�endel��k voor 
mezelf zou z��n, wat zou �k dan nú 
doen (of laten)?

Het stelt �e �n staat om heel d�cht 
langs �ouw e�gen l��nt�e te kunnen 
bl��ven lopen.



INTAKE AANVRAGEN

 
W�l �e meer begele�d�ng en ben �e bere�d om daar
t��d, energ�e en aandacht aan te geven? Ben �e
bere�d om de confrontat�e met �ezelf aan te gaan
zodat �e voorb�� �e aangeleerde gedachten en
gevoelens kunt gaan k��ken?

W�l �e bewegen naar een plek van oprechthe�d,
een voorbeeld en een �nsp�rator kunnen z��n voor
�e omgev�ng?

W�l �e waarden als vr��he�d, verb�nd�ng,
voldoen�ng en vreugde �n �ouw leven brengen en
le�derschap kr��gen over �ouw leven met alle
gebeurten�ssen daar�n? Zodat ��� kunt groe�en,
leren, ontw�kkelen en kunt worden w�e �e bedoeld
bent om te z��n?

W�l �e v�a d�e weg honderd procent van �ouw
waarde kunnen toevoegen aan de wereld om �e
heen?

Wanneer �e alle vragen met “�a” hebt beantwoord:
Dan ben �e meer dan welkom, ga �k de re�s graag
met �e aan en l�gt de weg voor �e open. Ga naar
dokter�ur�aan.nl/vanklachtnaarkans-nederland of
scan de QR-code.


