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I N L E I D I N G

Leef jij veel vanuit je hoofd en vanuit de automatische

piloot:? Wil jij nog beter naar je lichaam leren luisteren? 

Wat een goede beslissing heb je genomen door dit e-book

te downloaden. Hiermee toon je aan dat je vastberaden

bent om jouw doelen te verwezenlijken. En het mooiste

van alles is: je hoeft dit niet alleen te doen! Ik sta klaar om

je te ondersteunen en te begeleiden.

Alleen jij weet ten diepste wat je nodig hebt en wat goed

voor je is. Naar binnen keren en de antwoorden en de

krachten in jezelf vinden is de allermooiste reis in je

leven die je kan maken. Maar hoe doe je dat, naar binnen

keren? Hoe kun je de bron van wijsheid in jezelf aanboren?

Dit handboek boordevol inspiratie en tools zorgt ervoor dat

jij de de eerste stappen zet naar jouw lievelingsleven. 

Het proces van luisteren naar je lichaam vereist dat je naar

binnen gaat en jezelf beter leert kennen. Dit brengt nieuwe

uitdagingen met zich mee en kan resulteren in het loslaten

van oude manieren van leven. 

Veel plezier en succes.

Liefs,

Ellen
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I N T R O D U C T I E

Via www.lifecoachellen.nl coach en train ik mensen om

een  bewust en gelukkig droomleven te creëren, zoals ik

dat zelf ook  heb gedaan. Sinds 2015 werk ik als psycholoog

in verschillende praktijken. Ik begeleid gemiddeld 10-20

mensen per week en dat doe ik met veel liefde en passie.

Daar zijn jarenlange ervaring  en duizenden studie uren

aan vooraf gegaan, en ook een persoonlijk proces. 

Het gevoel ‘moeten presteren’ is inmiddels veranderd in

een positieve mindset, het kunnen loslaten en doelgericht

werken. Hierdoor ben ik gekomen waar ik nu ben. En dat

maakt mij een zeer gedreven en ook gekwali�ceerde

coach. Ik zie en ervaar dat alles mogelijk is, dat ik kan zijn

wie ik wil zijn en kan doen wat ik wil doen. Zo combineer ik

een leventje in de stad met een primitief leventje in het

buitenland in de natuur omringd met dieren.

En ook jij kan dat leven creëren waar jij van droomt. In dit

handboek boordevol inspiratie en tips help ik je alvast op

weg zodat jij die weg gaat vinden voor jezelf.L
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1 H E A R T F U L  Z I J N

Jij bent zelf de enige die je gedurende je hele leven

bij je hebt. Jij bent degene op wie je altijd kunt

bouwen. Hoe belangrijk is het dan om te

investeren in een goede relatie met jezelf? Dat kan

je doen door in verbinding te leven met je hart. Dat

noem ik met een mooi woord Heartfulness

Heartfulness ontstaat als we terugkeren naar ons

hart. Als we vanuit ons hart dankbaarheid en

liefde voelen. Je kunt heartful zijn door je hart

coherent te laten worden en dat betekent dat je

hart in een bepaald regelmatig ritme en in een

gezonde cadans klopt. Als je hart coherent is, dus

als jij heartful bent, dan raakt de rest van je lichaam

als vanzelf ook coherent, en dat betekent dat alles

beter gaat samenwerken. Zoals bijv. je brein, je

autonoom zenuwstelsel, je organen, maar bijv. ook

je emoties, je denken, je stressregulaties, je

vermogen om in het hier en nu te zijn, present te

zijn, je vermogen om allerlei mogelijkheden en

oplossingen te vinden voor dingen waar je mee zit,

om open te staan voor leren en nieuwe dingen,

creatief te zijn. 

Als het ware roep je de intelligentie van je hart op

en het helpt je bij verbinding van hart, ziel, zijn,

innerlijk weten, ontspannen, zelfverzekerdheid,

besluitvaardig. 
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Ga met je aandacht naar je eigen binnenwereld. En neem eens waar hoe

het op dit moment van binnen is, zonder dat je iets hoeft te veranderen.

Dus merk eens op hoe het met jou op dit moment van binnen is en geef

gewoon ruimte aan wat er is. 

En ga dan met je aandacht naar je ademhaling. Observeer je adem eens.

Merk eens op hoe die is. En ook daar hoef je helemaal niks te veranderen,

alleen maar op te merken. 

En ga dan eens met je aandacht naar je buik en ademen eens 3 keer in en

uit via je buik.  Diep in en uit via je buik. En doe het maar helemaal op jouw

eigen manier. 

En dan ga je met je aandacht naar je hart en dan adem je 3 keer heel diep

in en uit via je hart.

En dan blijf je op  je eigen tempo doorademen via je hart. En terwijl je blijft

doorademen via je hart roep je dankbaarheid en liefde op. Misschien denk

je dan aan mensen van wie je houdt, of aan alles waar je dankbaar voor

bent, voor wie je dankbaar bent. Dat hoeft niet concreet te zijn. Het kan

ook alleen een gevoel voor liefde en dankbaarheid zijn. Dus terwijl jij blijft

doorademen via je hart, vul je je hart op met liefde en met dankbaarheid,

op jouw manier. 

En terwijl je via je hart doorademt ervaar je dat die liefde en dankbaarheid

door je hele lichaam stroomt. Dus vul al jouw cellen maar op met liefde en

dankbaarheid vanuit je hart. En terwijl je die liefde en dankbaarheid door je

hele lichaam laat stromen, of misschien zelfs voorbij je lichaam, voel je

jezelf en alles en iedereen, en de hele wereld op met liefde en

dankbaarheid. Het enige wat jij hoeft te doen is liefde en dankbaarheid

vanuit je hart door je hele lichaam te laten stromen en door te ademen.

M E D I T A T I E
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Innerlijke kracht 
begint met 

accepteren waar je 
nu bent en dat dat 

goed is
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Leven vanuit het hart betekent dat je leeft met compassie,

vertrouwen en acceptatie van jezelf. Je bent open en

omarmt jezelf zoals je bent. Maar dit is makkelijker gezegd

dan gedaan omdat je gewend bent om kritisch te zijn op

jezelf en je niet eens doorhebt dat je dit doet. Zelfkritiek

lijkt automatisch te gaan en zelfacceptatie kost moeite.

Vaak houden we ons hart gesloten uit zelfbescherming,

omdat we geen pijn of teleurstelling willen ervaren. Dit kan

ervoor zorgen dat we ons hart niet alleen voor anderen,

maar ook voor onszelf afsluiten. Hierdoor kan het lastig zijn

om die beschermingslaag weg te nemen en weer

verbinding te maken met ons hart.

Heartful betekent dat je een houding hebt gebaseerd op 

zelfcompassie in plaats van zelfkritiek. Je neemt de tijd om

zonder oordeel te re�ecteren op wat je innerlijk voelt en je

hebt vriendelijke aandacht voor je kwetsbaarheid. Als je

geraakt bent, is het belangrijk dat je begrip toont voor

jezelf. Vaak hebben mensen meer begrip voor de

gevoelens van anderen dan voor zichzelf. 

Wanneer ik als therapeut begripvol ben, kunnen cliënten

ruimte ervaren en hun eigen vermogen ontwikkelen om

zichzelf liefdevol te benaderen. Dit is vaak de helende

factor waarnaar zij zo lang hebben gezocht. Ik zie vaak dat

mensen wel liefdevol zijn voor anderen, maar niet voor

zichzelf. Daarom is het belangrijk om liefdevolle aandacht 

te geven aan iedereen, ook aan jezelf.
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Hoe vaker je even contact maakt met je innerlijke wijsheid en liefde, hoe

makkelijker het wordt en hoe meer compassie je zult ervaren naar jezelf

toe. Jouw diepste verlangens en jouw creativiteit komt in beeld als jij de

tijd neemt voor jezelf, in stilte. Hoe vaak doe je dat? Echt even een moment

voor jezelf nemen in stilte. Ga dat nu eens doen. 

INNER WISDOM DAGBOEK

Zorg dat je een mooi dagboek voor jezelf hebt om in te schrijven. Creëer

een stiltemoment voor jezelf voor minimaal 60 minuten. Voordat je met de

schrijfopdracht begint pas je de meditatie heartfulness toe.

Schrijf jezelf daarna in alle stilte een brief vanuit je hart. Wat zou je tegen

jezelf willen zeggen? Welke wensen heb je voor jezelf? Hoe kijk je

momenteel naar jezelf? En hoe zou je willen dat je naar jezelf zou kijken? 

Neem vanaf nu het liefst elke dag even een moment voor je dagboek,

zodat je een dagelijks momentje van ontspanning creëert en je je even vrij

mag uitdrukken. Zorg dat je niet wordt afgeleid of gestoord. Je hoeft

helemaal niet veel te gaan schrijven. Iedere dag even vijf minuten is al heel

�jn. 

S C H R I J F O P D R A C H T
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2 B A L A N S

Balans is misschien wel de belangrijkste basis die nodig is om jouw

doelen te verwezenlijken. Zonder een goede fysiek en mentale

basisgezondheid zal dit heel moeilijk zijn. Denk aan fysieke of mentale

ongemakken als slecht kunnen slapen, neerslachtigheid,

vermoeidheid of concentratieproblemen. Als je niet in balans bent, zal

het moeilijk zijn om met alle volgende tips en tools effectief aan de

slag te gaan en dus je doelen te verwezenlijken. 

Voeding en vetzurenbalans

Voeding is de belangrijkste brandstof voor ons lichaam en ons brein.

Op moleculair niveau hebben  voedingsstoffen een direct effect op

onze cellen. De bouwstenen van waaruit wij allemaal zijn  opgebouwd!

Goede voedingsstoffen zijn dan ook van levensbelang! Onze voeding

bepaalt ons  functioneren en op langer termijn onze totale

gezondheid. 

Een gezond immuunsysteem is een belangrijke basis om een energie

en een gezond lievelingsleven mogelijk te maken. Middels een

vetzurentest is het mogelijk om jouw basisgezondheid te laten

checken door een onafhankelijk laboratorium. Door deze check (die je

niet bij je huisarts kan laten doen) weet je waar je staat en kan je

samen met mij een plan maken om jouw vetzuren weer in balans te

krijgen wat veel gezondheidsvoordelen zal opleveren op mentaal en

fysiek niveau.
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ONTSPANNING

Het leven is niet te voorspellen of te controleren. Je kan alleen

controleren hoe je met situaties om gaat. Als er iets gebeurt kun

je op twee manieren reageren: vertrouwen of bang worden.

Angst zorgt voor stress, en vertrouwen zorgt voor ontspanning. 

Het autonome zenuwstelsel (ANS) is het deel van het

zenuwstelsel dat de onbewuste regeling van de interne organen

en lichaamsfuncties verzorgt, zoals de hartslag, ademhaling,

spijsvertering en bloeddruk. Het ANS bestaat uit twee takken: het

sympathische zenuwstelsel en het parasympathische

zenuwstelsel.

Het sympathische zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de

'vecht- of vluchtreactie'. Wanneer er een dreiging of stressvolle

situatie optreedt, activeert het sympathische zenuwstelsel het

lichaam om te reageren door onder andere het vrijkomen van

adrenaline en het verhogen van de hartslag.

Het parasympathische zenuwstelsel daarentegen, is

verantwoordelijk voor het tegenovergestelde: de 'rust- en

herstelmodus'. Het bevordert de ontspanning en vertraagt   de

lichaamsfuncties zoals de hartslag en ademhaling.

Om in de nurture modus te komen, moet je dus het

parasympathische zenuwstelsel stimuleren. Dit kan worden

bereikt door verschillende activiteiten, zoals meditatie,

ademhalingsoefeningen, yoga, wandelen in de natuur, rustige

muziek luisteren of gewoonweg even pauze nemen en

ontspannen. Door regelmatig tijd te nemen voor deze

activiteiten, kan het lichaam geleidelijk aan wennen aan de rust-

en herstelmodus en kan het parasympathische zenuwstelsel

beter worden gestimuleerd. Dit kan leiden tot een verbetering

van de fysieke en mentale gezondheid, waaronder een

vermindering van stress, angst en spanning.
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Schrijf in je inner wisdom dagboek op welke activiteiten uit het

lijstje jou helpen om te ontspannen. Als je het idee hebt dat je uit de

nurturing modus raakt, kun je er bewust voor kiezen om één van

deze dingen te gaan doen. En vul je lijstje vooral zelf aan.

• een heerlijke kop thee drinken op de bank

• (voeten)bad met lekker geurende olie of bloemen

• (zelf)massage met (warme) olie

• slapen of rusten

• voedende voeding en deze in alle rust opeten

• beweging zoals dansen, wandelen, yoga, zwemmen

• in de natuur zijn of naar buiten gaan voor frisse lucht

• qualitytime met een dierbare of je partner

• naar een inspirerende podcast luisteren

• een ontspannen boek lezen

• meditatie

• creatieve expressie: schrijven, tekenen, schilderen, zingen etc.

S C H R I J F O P D R A C H T
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3 L E E F  V A N  B I N N E N

N A A R  B U I T E N

Leef jij van binnen naar buiten of

van buiten naar binnen? 

Als je van buiten naar binnen leeft,

dan zul je moeite hebben met het

omgaan met prikkels. Deze komen

dan wellicht knetterhard bij je

binnen. Het kan zijn dat jij jezelf

dan hooggevoelig of hoogsensitief

vindt. Dit is puur een naam die je

eraan geeft, en let erop dat je jezelf

wellicht (onbewust) hebt

geïdenti�ceerd hiermee.  Als je

namelijk continu tegen jezelf zegt

‘Ik ben hooggevoelig’ dan is de

kans groot dat je daar naar bent

gaan leven en het eigenlijk alleen

maar erger is geworden voor je

gevoel, want jouw focus is dan

gericht op van buiten naar binnen. 

En wellicht is dat een levensstijl

geworden. Ik wil je ook dan

juist uitnodigen om de focus te

gaan verleggen naar het leven van

binnen naar buiten, zodat je je

levensstijl aanpast. Als jij van buiten

naar binnen leeft ben je wellicht

iemand die jouw leven

voornamelijk laat bepalen door de

verwachtingen en meningen van

anderen. Het kan dan extra nuttig

zijn om te leren hoe je meer van

binnen naar buiten kunt leven en

meer trouw kunt zijn aan jezelf.  
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Het is wetenschappelijk aangetoond dat de manier waarop je tegen jezelf

praat, van grote invloed is op je fysieke welbevinden. Hoe negatiever je over

jezelf oordeelt, hoe groter de kans op fysieke spanningsklachten.

Zorg dat je minimaal 10 minuten niet gestoord kunt worden.

�. Kijk in een spiegel. 

�. Zie je buitenkant., zonder te oordelen of daar iets aan te moeten

veranderen. 

�. Dan kijk je jezelf met aandacht aan en vraag je (hardop) “hoe gaat het

écht met jou?”

�. Merk wat deze vraag met je doet, wat er van binnen en van buiten

gebeurt. Neem dat waar. Er zullen allerlei gedachten en gevoelens door

je heen gaan. Neem er de tijd voor. Wat je ervaart kan van alles zijn, zoals 

ik zie er moe uit, ik zie verdriet, dit werkt niet voor mij, ik voel me

belachelijk, ik ben opgewekt, ik voel me oké, er gebeurt niets tijdens

deze oefening. 

�. Blijf kijken in de diepte van je ogen. Het is zoals het is en besef: het is

een momentopname.

�. Zeg (hardop) tegen jezelf: “Ik zie dat je je ...... voelt en dat is oké. Jij bent

oké, ook als je dit nu ervaart. Dankjewel.” Kijk jezelf in de ogen en zeg ‘ik

hou van jou’. Probeer de betekenis van deze woorden te doorvoelen

terwijl je oogcontact maakt met jezelf. Waardeer jezelf om wie je bent. 

�. Merk opnieuw wat dit met je doet en herhaal stap 6 zo nodig een aantal

keren.

�. Adem diep in en uit en eindig met een vriendelijke blik naar jezelf.

�. Herhaal deze oefening dagelijks gedurende minimaal een week en merk

de veranderingen op.

U I T D A G I N G
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LUISTER NAAR JE LIJF

Als je van binnen naar buiten leeft, dan luister je naar de

signalen van je lijf. Ervaar je verdriet of pijn, sta jezelf toe dit

echt te doorvoelen. Ik hoor te vaak dat mensen niet stil staan

bij hun gevoelens, meestal door aangeleerde overtuigingen

als ‘niet zeuren maar doorgaan’. 

Sta dus echt eens stil bij wat je voelt. Vraag jezelf af wat je zo

heeft geraakt. Wees zorgzaam voor jezelf en geef je

gevoelens de aandacht die ze nodig hebben om goed

verwerkt te worden. Uit onderzoek is gebleken dat een

emotie niet langer duurt dan 90 seconden als je deze even

goed doorvoelt. Doe je dit niet dan wordt de emotie

opgeslagen in je lijf en ontstaat er een fysieke of mentale

klacht. De emotionele herinnering blijft dan opgeslagen in

de cel.

Mocht je last hebben van een fysieke of mentale klacht, boek

dan een Body Mind Reset sessie waarin je in 90 minuten

oude onverwerkte emoties heelt. Zo wordt de emotionele

herinnering losgelaten en zal ook de bijhorende fysieke of

mentale klacht verdwijnen.

Om goed te kunnen voelen in je lijf, is het belangrijk dat je je

lijf dat geeft wat het nodig heeft: beweging, gezonde

voeding en ontspanning zijn hiervoor de belangrijkste pijlers.
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Heb jij moeite met ontspannen en voelen? Dan is dit misschien wel één van

de simpelste en snelste technieken die je kan toepassen om je geest tot

rust te brengen. In kleine stappen leren voelen in je lijf zorgt ervoor dat je

alles waar je druk mee bent eventjes laat voor wat het is en brengt je

aandacht helemaal terug naar het hier en nu.

Ondertussen leer je ook beter contact te maken met je gevoel. Je wordt je

bewuster van onbewuste spanningen en bent op deze manier sneller in

staat om ze weer los te laten.

2.  Ga in gedachten met je aandacht naar je voeten.

3.  Voel je voeten nu heel bewust, met je volle aandacht.

4.  Verplaats je aandacht nu naar een groter gebied, dus voel behalve je

voeten nu bijvoorbeeld ook je enkels.

5.  Maak dit gebied steeds groter, net zolang tot je je hele lijf voelt.

6.  Als je wordt afgeleid door gedachten aan andere dingen is dat prima.

Word je hier gewoon bewust van, zonder te oordelen. Als je moeite hebt

met stil zitten kan je ervaren dat je lijf aan het vechten is tegen dat deel in

jou die altijd maar geneigd is om door te gaan. Word je daarvan bewust en

laat het toe, zonder er naar te gaan handelen. 

7.     Elke keer dat je je bewust wordt van het feit dat je afgeleid

bent, breng je je aandacht simpelweg weer terug naar je lijf.

Doe deze oefening om te beginnen maximaal 1 minuut. Misschien red je

het dan niet om je hele lijf te voelen, maar dat geeft niks. Herhaal deze

oefening elke dag en doe na een paar dagen steeds een minuutje meer,

totdat je ongeveer 20 minuten zo kan zitten. Het is beter om elke dag een

minuutje zo te zitten, dan een keer in de maand een uur.

�. Ga rustig zitten op een stoel, de grond of op een kussentje.

M E D I T A T I E
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Het menselijk gedrag 
wordt niet bepaald door 
de omstandigheden die 
de mensen tegenkomen, 

maar door de 
beslissingen die zij zelf 

nemen.

16



4 L E E F  M E T  E E N  M I S S I E

Stel je voor dat je in een oude koets zit, getrokken door paarden, en een

koetsier hebt die voor je rijdt. Jij bent de passagier, en het is aan jou om

te beslissen waar je heen wilt. Je kunt de koetsier vertellen welke kant

je op wilt, of je kunt hem gewoon zijn eigen weg laten volgen.

Als je de koetsier vertelt waar je heen wilt, zal hij de paarden de juiste

kant op sturen en je naar je bestemming leiden. Maar als je hem zijn

eigen gang laat gaan, zul je misschien niet aankomen waar je wilt zijn.

Je zou kunnen verdwalen in een bos of vast komen te zitten in een

moeras.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de koetsier te vertellen waar je

naartoe wilt, en hem te helpen de koets veilig en ef�ciënt te besturen.

Net zoals in het leven moeten we onze eigen koers bepalen en zelf

bepalen waar we naartoe willen. We moeten de leiding nemen over

onze eigen reis en de juiste stappen nemen om onze doelen te

bereiken. Als we niet duidelijk zijn over onze bestemming en onze

koetsier de leiding geven, kunnen we uiteindelijk verdwalen of

vastlopen in het leven.

Mensen die hun doelen behalen zijn de koetsier en zitten niet in de bak.

Zij nemen de regie over hun leven en hebben een positieve mindset.
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Door het vinden van een ‘doel’ van het leven is er een reden

om kwaliteit van leven te  hebben en maak je het leven

waardevol. Volgens één van de bekendste

psychotherapeuten Viktor Frankl hebben mensen een

behoefte aan een hoger doel in hun leven. 

Frankl was zelf gevangene in Auschwitz, een nazi-

concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij

gebruikte zijn eigen ervaringen en observaties in het kamp

als basis voor zijn theorieën over zingeving en betekenis.

Zingeving is een hoger doel wat je dagelijks voor de volle

100% doet stralen, eindeloze energie geeft en gelukkig

maakt. 

Weet jij wat dat in je leven is? Wat jouw leven zinvol maakt,

is heel persoonlijk. Van �jne relaties hebben, authentiek zijn

of iets heel speci�eks zoals een B&B runnen in Portugal of

bedreigde diersoorten redden.

L
E

E
F

 M
E

T
 E

E
N

 M
IS

S
IE

18



Hierbij wat vragen om over na te denken en dichter bij je verlangens te

komen:

Schrijf je onvervulde verlangens en dromen op. Je zoektocht kan soms

belemmerd  worden door zaken als gebrek aan tijd, �nanciële middelen,

familie, vrienden. Maar wat  zou je doen als je geen verantwoordelijkheden

hebt? Wat laat je hart sneller kloppen?

Roep beelden op, herinneringen, geuren, kleuren enz. En vraag jezelf dan

af: waar was je eindeloos mee bezig? Wat maakte je enthousiast of gaf je

een heel blij gevoel? Bekijk eventueel jeugdfoto's van jezelf om dit op te

rakelen.

Wat zijn je unieke persoonlijke talenten? Bijv. sociaal vaardig, sportief,

creatief,  doortastend, nieuwsgierig, humoristisch, enthousiast. 

Bijv. vrijheid, liefde, veiligheid, eerlijkheid, respect, gelijkheid, plezier,

ontspanning, relaties, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, avontuur

Als je concreet hebt, wat je niet meer wilt kom je er vaak ook achter wat je

juist wel wilt.

• Wat zou je doen als je nog een jaar, maand, week, of uren te leven zou

hebben? 

• Waar werd je als kind blij en energiek van?

• Waar ben je goed in? Wat zijn jouw kwaliteiten?

• Wat zijn jouw belangrijkste waarden?

• Wat wil je absoluut niet meer?

S C H R I J F O P D R A C H T
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Stel je voor dat je jouw doel al hebt bereikt. Wat voor nieuwe mogelijkheden

zullen er voor jou ontstaan en hoe voel je je dan? Beschrijf het doel/wens

waarmee jij aan de slag gaat en schrijf alsof je dat doel al hebt bereikt.

Bijvoorbeeld: ik ben de eigenaar van een vakantiehuisje in Spanje.

Om je gedachten doeltreffend en krachtig te sturen, is het essentieel dat je

bewust bent van je doel en de emoties die daarbij gepaard gaan. Neem enkele

minuten de tijd om je ogen te sluiten en je doel levendig te visualiseren alsof je

het al bereikt hebt. Stel je het beeld voor, voel het, hoor het en spreek het uit.

Pak vervolgens een groot vel papier en ga een visionboard creëren van jouw

doel. Het helpt namelijk om je doel visueel te maken. Op het moment dat je

het voor je kan zien, kan je het ook realiseren! Ga op zoek naar (oude)

tijdschriften en knip en plak alles op het papier dat past bij jouw doel, of maak

zelf een mooie creatie middels een tekening of schilderij.

Z E L F E X P R E S S I E
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5 G R O E I  M I N D S E T

Mensen die hun doelen behalen zijn de koetsier. Zij nemen de regie over

hun leven en hebben een groei mindset (growth mindset)

Iemand met een mindset gericht op groei gelooft dat zijn intelligentie,

vaardigheden en persoonlijkheid kunnen worden ontwikkeld door

middel van inspanning, leren en doorzettingsvermogen. Deze mensen

zien uitdagingen als kansen om te groeien en ontwikkelen, en zijn niet

bang om fouten te maken, omdat ze deze beschouwen als

leermomenten.

Iemand met een vaste mindset (�xed mindset) heeft de overtuiging dat

hun intelligentie, vaardigheden en persoonlijkheid en talent aangeboren

is en dat inspanning niet veel invloed heeft op hun prestaties. Mensen

met een vaste mindset vermijden uitdagingen omdat ze bang zijn om te

falen en geconfronteerd te worden met hun beperkingen. Wanneer ze

fouten maken, zien ze deze als bewijs van hun beperkingen en geven ze

snel op.

21



De eerste stap richting een groei mindset is het nemen van je

verantwoordelijkheden. Je wordt je bewust van dat jij zelf invloed hebt op

al jouw prestaties en dat alleen jij ervoor kan zorgen dat jouw doel bereikt

wordt. Word je eens bewust waar jij op de koets zit, oftewel waar sta jij

momenteel? Heb je een groeimindset of een vaste mindset?

Kijk nog eens naar jouw doel en stel jezelf de volgende vragen:

• Wat in jouw leven zou je willen veranderen of wat zou je moeten

veranderen om jouw doel te realiseren?

• Wat heb je al gedaan om dit te veranderen?

• Wat heb je nagelaten? Wat belemmert je of wie belemmert je?

• Wie of wat zou je kunnen helpen of supporten bij het verwezenlijken van

je doel?

• Welke niet helpende gedachten/patronen (�xed mindset) wil je

doorbreken?

O E F E N I N G
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6 F O C U S

Wat je energie geeft groeit. Focus op wat je wél wilt. Door jezelf met

positieve woorden toe te spreken, kun je de dingen op een meer

positieve manier beleven en richt je je op positieve kanten van jezelf.

Wanneer je oefent in bewust liefdevol naar jezelf toe zijn wordt het

steeds makkelijker om vriendelijk voor jezelf te zijn. Een vicieuze cirkel:

positieve gedachten zorgen voor nog meer positieve gedachten tot het

een automatisme wordt en je vanzelf zo gaat denken. Je zult merken

dat er ook in je communicatie met anderen meer rust komt als je

steeds meer vanzelf gaat zien wat je wél wilt en dat ook steeds

eenvoudiger kunt verwoorden.

Let eens extra goed op de manier waarop je denkt. Komen er vaak

negatieve termen voorbij, dingen die je niet wilt of niet leuk vindt?

Waar je klaar mee bent? Telkens als je dit opmerkt ga je het omdraaien

en juist bedenken wat je wel wilt of leuk vindt.
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Vraag jezelf eens af: ‘Hoe wil jij je voelen als jij je doel hebt bereikt?’

Succesvol, krachtig, gelukkig of iets anders? Als je je dagelijks op het

creëren van deze stemming focust zal je dagelijks deze

stemming ervaren. Je bent de mind aan het ‘primen’ waardoor je nu, elke

dag, die stemming kan ervaren die jij hebt wanneer je je doel bereikt. Je

kunt je voorstellen dat het behalen van je doel vanuit deze succesvolle

stemming ook veel makkelijker zal gaan. 

Schrijf minimaal 10 af�rmaties op die passen bij de stemming die jij

ervaart als je jouw doel hebt bereikt. Af�rmaties zijn helpende krachtige

zinnetjes die je naar jezelf hardop uitspreekt, zoals 'ik ben goed zoals ik

ben', 'ik ben vol zelfvertrouwen', 'ik zorg goed voor mezelf', 'ik ben fysiek �t',

'ik ben succesvol', 'ik ben krachtig', 'ik heb alle tijd van de wereld'.

Het is juist goed om af�rmaties te kiezen die misschien wel precies het

tegenovergestelde zijn van de negatieve gedachten die je nu hebt.

Positief af�rmeren en integreren:

Ga staan en kruis intuïtief je handen en voeten. Spreek de af�rmaties één

voor één hardop uit terwijl je je handen en voeten gekruist houdt en je

ogen naar boven en heen en weer beweegt. Doe dit dagelijks als

ochtendritueel en je zult merken dat je steeds meer innerlijke kracht gaat

ervaren en met deze nieuwe stemming je doel zult kunnen verwezenlijken.

U I T D A G I N G
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7 MO D E L L E R E N

Wie was jouw voorbeeld toen je jong was? Wie was jouw rolmodel, de

persoon van wie je leerde? Vroeger heb je veel van deze "idolen"

geleerd. Je bestudeerde en analyseerde hen van top tot teen en deed

alles wat zij deden. Nu als volwassene kan je deze vaardigheid, die je al

van jongs af aan hebt, nieuw leven inblazen.

Om succesvol doelen te stellen en je droomleven te leven, is het

belangrijk dat je gaat modelleren. Modelleren betekent leren van een

rolmodel. De meest succesvolle mensen ter wereld zijn zo succesvol

omdat ze ontzettend goed zijn in modelleren. De kunst is om iemand

(in je omgeving) te vinden die precies doet wat jij wilt bereiken. Dat is

de persoon waar je mee in contact wilt komen, die je wilt bestuderen

en analyseren en van wie je alles wilt leren.
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Jij bent het gemiddelde 
van de 5 mensen waar 

jij het meest mee 
omgaat
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Het is tijd om je te gaan omringen met succesvolle mensen! Stel

jezelf de volgende vragen en schrijf de antwoorden op in je inner

wisdom dagboek:

is? Hoe kan jij deze persoon bereiken/benaderen?

2. Beschrijf nu het speci�eke gedrag en de vaardigheid van

jouw rolmodel, wat jij wilt modelleren.

3. Wat zijn de meest belangrijke waarden van jouw model?

4. Welke overtuigingen heeft hij of zij?

5. Hoe uit zich dat in gedrag?

6. Wat is het resultaat van dit gedrag?

7. Hoe verschilt dit ten opzichte van jou?

8. Hoe ga je dit ook in je leven integreren

�. Wie in jouw omgeving doet of kan datgene wat jouw doel

O E F E N I N G
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E N  N U ?

Dit handboek mag dan wel eindigen, maar je reis naar het

bereiken van je succesdoelen en lievelingsleven gaat

door! 

Om jouw doelen te bereiken, moet je blijven handelen en

gefocust blijven. Neem de tijd om stil te staan en terug te

kijken naar de weg die je hebt afgelegd en bepaal

vervolgens het volgende doel.

Elke dag kleine stappen zetten en genieten van het proces

is cruciaal. Het is mijn passie om mensen te helpen hun

volledige potentieel te bereiken en de beste versie van

zichzelf te worden. Als je geïnteresseerd bent in hoe ik je

kan helpen bij je volgende stap, bekijk dan mijn website of

stuur me een berichtje via Instagram. Ik kijk ernaar uit om

van je te horen. 

Meer begeleiding gewenst:

Mijn begeleiding wordt sinds 2023 (deels) vergoed door de

aanvullende verzekeraar, dus ook dat is mooi

meegenomen!

Omdat jij dit handboek heb gelezen bied ik jou een eerste

counselling sessie van 90 minuten GRATIS aan. Neem 

contact hierover op en binnen 24 uur plannen we een

geschikt moment in.

Veel plezier en succes.

Liefs,

Ellen

L
IE
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https://www.lifecoachellen.nl/
https://instagram.com/lifecoachellen
https://www.lifecoachellen.nl/contact
https://www.lifecoachellen.nl/overellen


Lievelingsleven

E B O O K

D A N K J EW E L !
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