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Wat leuk dat je mee doet met
onze cursus Just Fix It! Deze
week ga jij samen met ons aan
de slag met het creëren van
een bruisend leven.
 
De afgelopen jaren zeiden veel
mensen tegen ons 'Ik vind het
zo knap hoe jullie altijd je hart
volgen. Dat zou ik ook wel
willen.' En weet je? Ook jij kan
dit fixen! Het is een manier van
leven die iedereen kan leren.
En hoe vaker je het doet, hoe
makkelijker het wordt.

Hoi!
Na de cursus weet je precies
hoe jij je angsten kunt overwin-
nen en je hart kunt gaan volgen. 
 
Naast alle stories en posts op
Instagram hebben we ook dit e-
book samengesteld waarin 
je aan de slag gaan met op-
drachten en meer achtergrond-
informatie krijgt. Tot slot vind je
achterin nog extra inspiratie-
materiaal waarmee je ná de
cursus aan de slag kunt. Klaar
om een bruisend leven te fixen?
Let's do this!
 
Liefs, Willemijn & Martine



‘Volg je hart!’ Het heeft iets weg van een cliché. Sommigen
zullen het Amerikaans vinden. Anderen misschien een
‘typische millennial uitspraak’. Toch is het een uitspraak waar
wij al jaren naar leven en waar wij heilig in geloven.
 
Zo’n zes jaar geleden, we werkten parttime als logopedist en
blogden daarnaast samen waarmee we wat bijverdienden,
hakten we samen de knoop door. Een memorabel moment in
ons leven. Iets dat niet zonder slag of stoot ging. En zeker niet
over één nacht ijs. Maar we deden het: we namen ontslag en
besloten dat we samen fulltime wilden bloggen. We hadden
het er al vaker over gehad en op een dag hadden we elkaar
aangekeken en was het beklonken: we nemen ontslag! Het is
één van de belangrijkste keuzes uit ons leven geweest. Niet
omdat fulltime bloggen nu per se een grote stap was, want
bloggen deden we al heel wat jaren samen, maar omdat het
een keuze was die recht uit het hart kwam. Het was een keuze
die we helemaal voor onszelf maakten en voor niemand
anders.
 
Andere mensen waren er namelijk helemaal niet zo overtuigd
van. Of blij mee. Het is natuurlijk ook heel vervelend als twee
van je belangrijkste werknemers op hetzelfde moment
besluiten te stoppen. En als ouder kan ik me voorstellen dat je
je best even zorgen maakt als je dochter doodleuk vertelt haar
HBO-studie aan de wilgen te hangen.

Waarom zou je  je  hart  volgen? 

4

Dag 1
To fix or not to fix?



Misschien leek het op dat moment verstandelijk gezien niet
de beste keuze, gevoelsmatig gezien was het de énige juiste
keuze. Hart tegen hoofd. Het hart won.
 
Het was toen, op dat moment dat we besloten ontslag te
nemen, dat we leerden dat je hart volgen betekent dat je
onafhankelijk bent van meningen van anderen, vrij bent van
verwachtingen en dat het gelijk staat aan geluk. Spannend?
Eng? Risicovol? Ja, dat is het allemaal. Maar, great things
never came from comfort zones.
 
Na die eerste keer hebben we nog vele keuzes vanuit ons hart
gemaakt. Zoals het offline halen van onze beautyblog
LiveLifeGorgeous, het zelf uitgeven van ons boek 12 Maanden
Zwanger en stoppen met onze succesvolle lifestyleblog (wat
op dat moment zelfs ons hoofdinkomen was) zodat we ons
konden richten op de uitvoering van nieuwe gezamenlijke
dromen zoals het opzetten van deze cursus. Stuk voor stuk
keuzes die niet voor de hand lagen en zakelijk gezien niet per
se verstandig waren. Maar een keuze die je maakt uit een
verlangen, in tegenstelling tot één die je maakt uit angst,
zorgt ervoor dat het vlammetje in jou blijft branden. 
 
Het zorgt voor een lach op je gezicht, een kriebel in je buik en
een warm hart. Keuzes maken vanuit je hart is bevrijdend en
verrijkend.
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Het volgen van je hart is zeker niet zaligmakend. Want wat is
dat wel? Maar als je begint met meer keuzes vanuit je hart
maken, dan verzekeren wij je dat je meer en meer het leven
gaat leiden waar jij gelukkig van wordt. Wedden dat het goed
bevalt?
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Hoe creëer je nu een leven waar jij blij van wordt? Één van de
beste tools wat ons betreft is het maken van een mindmap.
Dus voor we de diepte in gaan, gaan we eerst aan de slag.
 
Pak een vel papier, zet een cirkel in het midden en schrijf
daarin iets als 'Ik', 'Wat ik wil' of 'Over één jaar'. Wat voor jou
goed voelt. Begin met brainstormen. Dit kunnen grotere of
kleinere thema’s zijn op alle vlakken van je leven, bijvoorbeeld
over:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 1 .1 .  Keep  Dreaming!

- Een leuker leven creëren (meer reizen, vaker spontane dingen doen)
- Carrière (ik wil een eigen onderneming starten, ik wil switchen van baan)
- Zelfliefde (vaker me-time, mijn gewicht accepteren)
- Leefstijl (vegetarisch eten)
- Kwaliteiten ontwikkelen (cursus tekenen volgen, een taal leren)
- Traumaverwerking (in therapie voor ...)
- Werken aan problemen waar je tegenaan loopt (coaching voor ...)

Focus je op wat NU in je op komt. Alles is goed. Laat je niet
leiden door het lijstje hierboven of de verwachtingen van je
omgeving. Hoe ziet jouw blije, bruisende leven er uit? Denk
groots en laat je hart spreken. Keep dreaming!

Dag 1
To fix or not to fix?



Dag 1
To fix or not to fix?
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Opdracht 1 .2 .  Ik  zou graag. . .
Pak een notitieboekje erbij of de notitie-functie op je telefoon
en vul de volgende zin in: ‘Ik zou graag…, maar ik ben bang…’
En vraag jezelf dan af: ‘En dan? En dan? En dan?’ En blijf dit
uitvragen tot je het niet meer weet. Je kunt een punt uit je
mindmap nemen, of een ander onderwerp kiezen wat voor
jou op dit moment speelt.
 
In de Instagram Stories van vandaag vind je een voorbeeld van
hoe Martine de opdracht invult. Daarin zie je ook dat de
angsten die ons weerhouden van onze dromen waar te
maken, vaak best wel onrealistisch en ‘gedramatiseerd’ zijn in
ons hoofd. Er zit een grote angst onder een kleine stap.
 
Als je kijkt naar jouw allerlaatste antwoord op ‘En dan?’, wat
vind je daar dan van? Herken je de onderliggende angst? En
wat doet het met je? 



Wat zou j e
w ill en  als  j e
loslaat  wat
real i s t i s ch

i s ?



Dag 2
The Magic Bubble
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Levenslessen
Yes, dag twee! We behandelen vandaag één van de
belangrijkste dingen in het leven: levenslessen. Gisteren heb je
hoogstwaarschijnlijk op je mindmap dingen gezet die je zou
willen hebben, doen of bereiken. Maar naast nieuwe dingen
behalen, is het ook belangrijk om lessen uit de dingen die je
meemaakt te trekken en je op persoonlijk vlak te ontwikkelen.
 
Levenslessen dus. We krijgen ze allemaal voorgeschoteld. Wij
geloven er in dat er continu bepaalde situaties en/of mensen
op je pad komen, om je bepaalde lessen te leren. Wanneer je
je lessen niet aangaat dan krijg je elke keer weer een nieuwe
op je bordje. Soms kom je uiteindelijk in een neerwaartse
spiraal en wordt de les steeds 'harder'.  Oprah heeft hier een
prachtige quote over:
 
“A lesson will keep repeating itself until it is learned. Life first
will send the lesson to you in the size of a pebble; if you ignore
the pebble, then life will send you a brick; if you ignore the
brick, life will send you a brick wall; if you ignore the brick wall,
life will send you a demolition truck.”
 
Wanneer je er wel mee aan de slag gaat, dan is het niet dat je
na een tijdje die les af vinkt. Je zult dingen tegen blijven
komen waardoor je weer even uitgedaagd wordt en zo leer je
verder tot het eind van je leven. Vaak herken je ze ook op een
gegeven moment: ‘Oh ja, daar is m’n thema weer. Even
opletten nu.’ Dat is het verschil tussen wel/niet aangaan van
de levenslessen. Worden ze harder of word jij bewuster? 



Dag 2
The Magic Bubble
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Er zijn grotere en kleinere levenslessen. Sommige beperken
zich tot het alledaagse leven,  , anderen lopen meer als een
rode draad door je leven heen. Wat voor de één een klein
thema is, is voor de ander een groot ding. Jouw levenslessen
zijn uniek. In de Stories van deze dag heb je kunnen horen
welke wij thema’s bij ons keer op keer terugkomen. Weet jij
welke levenslessen of thema's in jouw leven vaak terugkomen?

Opdracht 2 .1
Beantwoord de volgende twee vragen voor jezelf:
 
1. Welke thema’s keren vaak terug in jouw leven?
2. En wat wil het jou leren?

Uit de  comfort zone!
Als je kijkt naar je mindmap
die je op dag 1 gemaakt hebt,
dan staan daar waarschijnlijk
een heleboel dingen op die
buiten je comfort zone liggen
(en zo niet, dan heb je niet
groot genoeg gedroomd ;-) ).

Leven buiten je comfort zone kan ongemakkelijk en spannend
zijn. Maar het gaat je ook zó veel brengen! En hoe vaker je het
goed, hoe leuker het wordt! Buiten je comfort zone, daar in die
'magic bubble' (ook wel de 'growth zone genoemd), daar LEEF je.



Dag 2
The Magic Bubble
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Opdracht 2 .2
Met deze oefening ga je kijken naar wat jou klein houdt, wat je
eigenlijk echt zou willen en wat je daarvoor nodig hebt. Neem
de tijd voor deze oefening. Je gaat nieuwe kanten van jezelf
ontdekken! Yes! Welke delen van jouw persoonlijkheid liggen
in de comfortzone? En welke daarbuiten? 
 
1. Vul onderstaande afbeelding in. 
- Wanneer, bij wie en/of met wat voor activiteiten zit  jij in je
comfortzone en voel je je veilig en vertrouwd? 
 
- En wanneer zit je in de Magic Bubble? Wat vind je spannend?
Wat doe je nu niet wat je wel graag zou willen? Denk hierbij
niet alleen aan de mooie dingen, maar óók juist aan de
moeilijke of spannende dingen. Dingen die je niet leuk vindt,
maar waarvan je weet dat je er door zou groeien of dat het
beter voor jezelf is. 
 

Comfortzon
e

Magic Bubble
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2. Beantwoord nu de volgende vragen:
 
A. Welke delen van je persoonlijkheid herken je hier in de
punten die je opgeschreven hebt in de comfortzone? Kies er
één of twee uit. Je kunt ze een 'naam' geven of ze omschrijven. 
 
B. Welke delen van je persoonlijkheid herken je in de punten
die je opgeschreven hebt in de Magic Bubble? Kies er één of
twee uit. Geef ze weer een naam of omschrijf het.
 
C. De eigenschappen die je hebt opgeschreven hebben ook
altijd een andere kant, ook al kun je jezelf dat misschien niet
voorstellen. Zo heeft de pessimist als tegenhanger de optimist.
Ook die zit in jou! Schrijf daarom nu op wat voor jou de
tegenhanger is van de dingen die je hierboven opgeschreven
hebt en ontdek daarmee kanten van jezelf die je misschien
niet voor mogelijk had gehouden.
 
D. Welke delen van je persoonlijkheid (die je hierboven hebt
omschreven) belemmeren jou op dit moment het meest? En
welke tegenhangers kunnen jou verder helpen? Als je al deze
kanten van jezelf beter leert kennen ontstaan er nieuwe
kansen.
 

We kunnen ons voorstellen dat je bij deze oefening niet gelijk door
hebt hoe je hem moet invullen. Daarom vind je op de volgende

pagina een ingevuld voorbeeld van onszelf.
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Willemijn
 
 

In mijn eigen huis
zijnVertrouwde

werkzaamheden 
(editen, IG, vloggen)

Werk: Zichtbaar zijn met een nieuw 
project (boek/cursus)

 
Relaties: Conflicten aangaan.

 
Lijf: Gezonder eten, zelfbeminning

 
 

A. De introvert a.k.a. de huismus
 
B. 
Zichtbaar zijn met iets nieuws: het onzekere meisje
Conflicten aangaan:  ijskoningin + het onzekere meisje
 
C. De zelfverzekerde vrouw en de zachte, kwetsbare Willemijn.
 
D. Meest belemmerend: het onzekere meisje dat geen
conflicten durft aan te gaan. Ik zou meer willen ontdekken
hoe ik de zelfverzekerde, 'roar' vrouw in mezelf kan aanboren.
 



Dag 2
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In retroperspectief kan ik nu zeggen dat ik door zichtbaar te
zijn met iets nieuws, namelijk ons boek, het één van de
allermooiste projecten in mijn leven was wat ons een enorme
boost heeft gegeven voor ons bedrijf. En doordat ik leer
conflicten aan te gaan, heb ik de scheiding van mijn ouders
beter verwerkt en heeft het ervoor gezorgd dat ik een relatie
weer op kan bouwen. De 'magic' gebeurde doordat ik lak had
aan het onzekere meisje en besloot die zelfverzekerde vrouw te
willen zijn die het gewoon ging doen en dat boek uit ging
brengen ook al zat geen enkele uitgeverij er op te wachten. En
het conflict loste op nadat ik langzaamaan ontdooide, hulp
inschakelde van een professional en mijn kwetsbare kanten liet
zien en begon met uitspreken wat ik op dat moment nodig
had. Oftewel: ik gedroeg me het tegenovergestelde van het
onzekere meisje (de zelfverzekerde vrouw) en de ijskoning (de
zachte, kwetsbare Willemijn). Deze delen werden nu zichtbaar. 
 
Nu klinkt het heel negatief hoe ik het ‘onzekere meisje’ en de
‘ijskoningin’ omschrijf, maar dat zijn ze niet. Alle delen van je
persoonlijkheid dragen in essentie goede kwaliteiten in zich.
De ijskoningin is voor mij een manier om conflicten dragend te
maken, of om me tijdelijk af te sluiten voor een moeilijke
situatie. En dat heb ik nodig gehad, omdat ik mijn energie aan
andere dingen moest besteden. Maar hier altijd blijven hangen
zou niet zorgen voor groei en geluk en daarom is het
belangrijk om te weten welke delen van je persoonlijkheid je in
de comfortzone houden. Zo kun je er wat aan doen! Daarnaast
leer je in de Magic Bubble nieuwe kwaliteiten van jezelf
kennen, wat maakt dat je groeit! 
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Gewoon doen!
Hand in hand met ‘uit je comfort zone stappen’ gaat ‘gewoon
doen’. Een van onze motto’s en sinds kort ook een video serie
op ons YouTube kanaal. Gewoon doen is essentieel voor een
bruisend leven. Maar hoe doe je het dan 'gewoon'? Voor ons is
gewoon doen hetzelfde als hulp vragen. Onze business coach 
 gaf ons het zetje om het boek uit te geven. Ze zei letterlijk:
jullie gaan NU op Instagram posten dat jullie een boek uit
gaan uitgeven. Ook vragen we onze personal assistant
afspraken voor ons te maken die we anders niet zouden
durven te maken, zoals een zangles of ons profileren als
spreker op grote events. Dus vraag hulp aan je omgeving om
je te helpen met ‘gewoon doen’. 
 
Naast hulp vragen is het hardop uitspreken ook een hele
goede manier. Spreek je wens uit en hij wordt vervuld. Zeg het
hardop, en je bent halverwege! Dat is ook waarom vision
boards wonderbaarlijk goed werken. Het is de wet van de
aantrekkingskracht!
 
 
 
1. Wat moet er op jouw ‘Gewoon doen!' lijstje? Even geen idee?
Pak je mindmap van dag 1 er eens bij! 
2. En wie kan jou daarbij helpen?
Challenge! Wij dagen je uit om vandaag nog de eerste stap te
zetten. Prik die datum, plan die afspraak of vraag iemand om
je het zetje te geven! GEWOON DOEN! 

OPDRACHT 2 .3
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Keep  goaling!
Als mens stellen we vaak veel te veel- en  te grote doelen. We
overschatten als het ware wat we kunnen doen in een half
jaar. Maar we onderschatten wat we kunnen doen in twee, vijf
of tien jaar. Wij strooien daarom met doelen. Halen we ze
allemaal? Nee, lang niet! Is dat erg? Nee, zeker niet! Wij
geloven dat de doelen die echt belangrijk voor ons zijn,
behaald worden omdat we de energie en passie erin stoppen.
Stel je voor dat je van de 10 doelen, er al 3 haalt, dan is dat
meer dan genoeg reden voor een feestje. Al haal je er 1! Kijk
naar wat je haalt, niet wat je mist. Doelen stellen is voor ons
meer een manier om richting te geven aan ons leven, in plaats
van dat het een to-do lijst wordt die druk en stress met zich
meebrengt omdat je ze allemaal wilt halen. Als we een doel
stellen vragen we onszelf af: wat is het doel, waarom willen we
dit, wat moeten we hiervoor doen (wat zijn de tussenstappen)
en voor wanneer moet het idealiter af zijn. 
 
Tot slot mag je kleine doelen niet onderschatten. Gedrags-
verandering in één keer is ontzettend moeilijk en het lukt vaak
ook niet om het vast te houden. Stap voor stap je gedrag
aanpassen is veel effectiever zoals:
* De wandeling van 15 minuten is nog altijd beter dan dat uur
wandelen wat je je voorgenomen had
* Beginnen met één keer per week vegetarisch eten is
makkelijker dan cold turkey stoppen met vlees eten 
* Elke dag mediteren kan nogal een opgave zijn. Begin eens
met één keer per week. Desnoods één keer per maand.



A goal
should s care
you a l i t t l e
and exc i t e
you a lot
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1. Pak je mindmap van dag 1 erbij. Kies iets uit waar jij een doel
voor wilt stellen en doe dat nu gelijk voor jezelf. 
 
Mijn doel is:
 
_____________________________________________________________
 
Top! Je hebt jouw doel gesteld. Allleen... Waarschijnlijk is het
wel veel te groot. We willen allemaal graag gelijk van 0 naar
100. Dat hebben wij ook. Maar dat is niet realistisch en zorgt
alleen maar voor een overweldigend gevoel, teleurstelling en
demotivatie. De quote 'A goal should scare you a little and
excite you a lot' is een goede graadmeter. Als hij je te bang
maakt, is hij te groot. Dat wil niet zeggen dat je hem nooit
gaat halen, maar voor nu is hij niet 'exciting' genoeg. Daarom
gaan we aan de slag met babysteps!
 
2. Formuleer nu minstens 10  tussenstappen die je moet
nemen om bij het uiteindelijke doel te komen. Maak ze steeds
kleiner en kleiner, totdat je denkt 'Dit zou ik kunnen'. En begin
met het allerkleinste stapje dat je nu kunt doen om aan de
slag te gaan. Get moving!

OPDRACHT 3 .1
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Je bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je omgaat,
zeggen ze. Inspirerende en steunende mensen om je heen
zijn superbelangrijk voor persoonlijke groei. Als je de juiste
mensen om je heen verzamelt zullen ze je steunen bij
moeilijke momenten, inspireren om een sprong te wagen en
geven je advies waar je wél op zit te wachten. Deze mensen
zijn goud waard! Het is helemaal niet gek als je er geen vijf op
kunt noemen. Dat kunnen wij ook niet! De quote draagt voor
ons meer uit dat met wie jij je omringt, dat dat van invloed
kan zijn op hoe jij in het leven staat en dat het daarom wel
eens het bekijken waard is. 
 
Dit geldt niet alleen voor  offline contacten, maar ook online!
We brengen tegenwoordig namelijk heel veel tijd online door.
De volgende vragen gelden daarom voor zowel je online- als 
 offline contacten: 
* Krijg je inspiratie en/of energie van deze mensen?
* Of word je er alleen maar onzeker van en/of nemen ze je
energie weg? 
* Sta je achter de boodschap die zij uitdragen?
* Leveren ze je wat op? (liefde, inspiratie, lol, kennis, levenslust)
 
 

Jouw omgeving
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Tijd voor de online schoonmaak: ga eens kritisch door de lijst
met mensen die je volgt en stel deze vragen aan jezelf:
* Word ik op dit moment vrolijk van dit account of niet? 
* Inspireert deze persoon/dit bedrijf mij? 
* Sta ik achter de boodschap die deze persoon/dit bedrijf
uitdraagt? 
* Levert dit account me iets op? (Inspiratie, lol, kennis)
* Hoe graag wil ik deze persoon/dit bedrijf blijven volgen op
een schaal van 1 tot 10? 
 
Blijf te allen tijde eerlijk tegen jezelf… Alleen jij weet wat je
nodig hebt en waar je nu vrolijk van wordt. Daarom zeggen
we ook ‘op dit moment’ want wie weet in een andere fase van
je leven dat dit account wel weer zorgt dat je geïnspireerd
raakt en er vrolijk van wordt. Dat is leven in het nu. Het is goed
om eens in de zoveel tijd deze grote online schoonmaak voor
jezelf te houden. Ook dit soort simpele dingen dragen bij aan
meer energie voor jezelf.
 
Wat betreft mensen met wie je omgaat in het “offline leven”,
ligt dat wel wat anders en gevoeliger. Die kun je niet zomaar
ontvolgen. Deze mensen zie je misschien wel iedere dag. Als je
merkt dat sommige mensen je energie kosten in plaats van
opleveren, zou je eens kunnen kijken of het misschien helpt
om minder contact met deze persoon te hebben in plaats van
gelijk een streep door de relatie met deze persoon te zetten. 

OPDRACHT 3 .2
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Dit kun je doen door bij jezelf te blijven en wederom eerlijk te
zijn. Uiteindelijk help je hier beide partijen door, ook al lijkt dat
niet zo of ziet de ander dat niet op die manier. Als je
bijvoorbeeld al moe wordt bij het idee om met deze persoon
af te spreken, kun je dat natuurlijk op die manier verwoorden:
‘Op dit moment merk ik dat ik te moe ben om af te spreken.’
 
Hou het altijd bij jezelf en gebruik de ik-boodschap. Vraag
jezelf af in deze relaties: ‘Wat wil ik op dit moment, wat heb ik
nodig? Wat wil de ander van mij? Kan ik dat hem/haar geven?
Zijn onze verwachtingen van elkaar realistisch op dit
moment?’ Al deze vragen gelden natuurlijk ook voor de
andere partij.
 
Maar neem jezelf serieus, dat is de enige manier waarop je ook
relaties in je leven serieus en liefdevol kunt benaderen. En
soms betekent liefde loslaten. Ook dat hoeft niet in sommige
situaties voor eeuwig te duren, maar soms kan afstand en tijd
wel weer helderheid scheppen tussen beide partijen. Wie
weet kom je later weer bij elkaar maar misschien ook niet. Wat
de uitkomst ook is, zolang jij maar trouw blijft aan jouw
waarde, jouw energie en wat jou gelukkig maakt in het leven.
 
Zie het leven als een trein. Soms pik je mensen op bij het ene
station en gaan ze met je mee tot het eindpunt en soms is het
beter als deze mensen uitstappen bij een ander station. Wie
weet pik je deze mensen later weer eens op of misschien wel
niet. Life comes and goes. 
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We hebben allemaal onze eigen unieke weg te lopen, maar
wijk er niet van af omdat een ander jou de weg verspert of er
van af probeert te duwen. Het is JOUW weg: met je eigen
unieke hobbels, hoge pieken en diepe dalen. Jij bent in charge
om jezelf een liefdevol leven te (leren) gunnen en je bent het
meer dan waard om mensen in je leven te hebben die jou dit
ook toewensen en je hierbij helpen met hun kwaliteiten.
 
 

1. Wie inspireert jou op dit moment in je leven? En waarom?
2.  Is er iemand die jou op dit moment veel energie kost in
plaats van geeft?
 
Zodra je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling of je
neemt bijvoorbeeld eindelijk die ene stap om je eigen bedrijf
te beginnen, zul je merken dat je omgeving in beweging
komt. Vaak kunnen er dan twee dingen gebeuren. 
 
1: je bent inspirerend. Andere mensen merken jouw
veranderingen op, zijn nieuwsgierig en vinden het
bewonderenswaardig. Ze raken erdoor geïnspireerd en zitten
op hetzelfde level. 
2: Eigenlijk dezelfde mensen, alleen ze uiten het een beetje
krom. Ze gaan steigeren. Ze vinden het bewonderenswaardig,
en zijn misschien zelfs een beetje jaloers. Indirect raakt het ze
omdat jij hun eigen verantwoordelijkheid aanboort. Ze
worden geconfronteerd met hun eigen comfortzone en
duwen je daarom het liefst snel terug in de jouwe, zodat de
confrontatie verdwijnt. ‘

OPDRACHT 3 .3
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Ze zeggen dingen als: 'Zou je dat nou wel doen?’ ‘Wat een
risico?’ ‘Dat je dat durft…’ ‘Wacht maar, je komt er wel op
terug.’ ‘Weet je wel wat je doet?’ ‘Besef je wel dat…’ ‘Als ik
eerlijk ben…’ Veranderen vergt heel veel moed en vertrouwen.
Moed om te doen waarvan andere mensen misschien liever
niet hebben dat je het zou doen omdat het hen op een
bepaalde manier raakt. Als jij stopt met je baan waarvoor je
jaren gestudeerd hebt en je ouders liggen daar wakker van,
dan is dat hún probleem. Niet die van jou.
 
Het vergt vertrouwen, IN JEZELF. Vaar op jouw besluiten.
Vraag alleen advies aan mensen die op dezelfde manier in het
leven staan als jij of al iets doen wat jij nog wilt leren. Advies
vragen aan iemand die toch al niet open staat voor hetgeen
wat jij wilt gaan doen, heeft geen zin en geeft je alleen maar
negatieve energie. Wijzelf vragen bijvoorbeeld bijna nooit
advies over onze bedrijven aan onze ouders, partners of
andere familieleden. Wij kiezen liever voor advies vragen aan
mensen uit dezelfde business, en het liefst aan iemand die al
wat verder is en ons nog wat kan leren en op ons level zit.
 
Krijg je toch (ongevraagd) opmerkingen over de
veranderingen die je in je leven doorvoert, bedenk je dan altijd
dat deze mensen dingen zeggen vanuit hun eigen
perspectief. Soms helpt het je om je te verplaatsen in deze
mensen en hun achtergrond. Soms begrijp je dan beter
waarom ze iets zeggen waardoor je de opmerking beter naast
je neer kunt leggen. En vervolgens ga je lekker door met je
geweldige plan. ;-)
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Ingrediënt nummer één voor persoonlijke én zakelijke groei is
reflectie. Reflecteren is in feite niets anders dan kijken naar
jezelf en jezelf analyseren. Zonder reflectie zouden we niet
onze patronen, angsten en wensen kunnen herkennen en
daarmee zou persoonlijke groei onmogelijk zijn. Weten hoe je
kunt reflecteren is dus ontzettend belangrijk.
 
Het basis reflectiemodel ziet er zo uit:
 

1. Handelen

2. Terugblikken

3. Bewustwording

4. Alternatieven
ontwikkelen

5. Uitproberen

Je handelt, je blikt er op terug, je wordt je bewust van
gevoelens en gedachten, je kijkt naar alternatieven die je zou
kunnen proberen en je probeert het uit. Vervolgens begint de
cyclus weer opnieuw.
 

Reflectie
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Vanuit onze optiek is het belangrijk om zowel hoofd, hart als
lichaam te laten spreken als je reflecteert. Je hoofd redeneert,
verklaart en analyseert. Je hart staat voor de taal van je
emoties. En je lichaam geeft je de signalen over wat je hoofd
denkt en je hart voelt. In een onprettige situatie doe je intuïtief
een stapje naar achter, als je verliefd bent heb je kriebels in je
buik, bij stress verkrampen je kaken en schouders, etcetera.
De signalen van je lichaam zijn een ontzettend belangrijk
onderdeel van reflectie.
 
* Reflecteren kan op heel veel verschillende manieren:
* Schrijven
* Praten met een ander
* In stilte een gesprek met jezelf
* Meditatie
 
Hoe reflecteer jij het liefst?

In Nederland heerst veel schaamte op falen. Falen in
Nederland wordt bestraft. Onvoldoendes worden afgekeurd,
bij een faillissement is een ondernemer ‘onbekwaam’ en als
iets niet gelukt is hoor je vaak ‘Ik zei het toch.’ 
 
Maar vallen en opstaan hoort bij het leven. Het is zelfs
essentieel bij het leren lopen als kind. Een kind leert lopen
doordat ze een eerste stapje zetten als reflex op het moment
dat ze dreigen te vallen. En vanuit daar gaan ze meerdere
pasjes zetten.
 

De dualiteit  van falen
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Je weet beter wat je niet wilt, als je hebt meegemaakt hoe dat
eigenlijk is. En je weet wat je anders kan doen, als je het de
vorige keer niet zo handig hebt aangepakt. Is het erg als iets
niet uitpakt zoals je hoopte dat het zou uitpakken? Nee! Want
ook al is de uitkomst ongewenst, dan weet je tenminste wel
dat dit het niet was. Woorden als ‘falen’ en ‘fouten’ kun je
eigenlijk beter lezen als ‘leren’, vinden wij.
 
Dus nee, je hebt geen faalangst. Je bent aan het leren! Mag je
dat spannend vinden? Ja, natuurlijk. Maar blijf in beweging,
denk aan het Gewoon Doen principe. Een leercurve begint
pas wanneer je begint met leren en dan maakt het niet uit of
de uitkomst een keertje gewenst of ongewenst is.
 
 
 
Een ongewenst resultaat is niets meer dan een duwtje of een
signaal dat je het even op een andere manier mag proberen.
That’s it! Het is dus géén bevestiging dat jij als persoon niet
goed genoeg bent.
 
Als je last heb van faalangst is het verleidelijk om taken,
dromen, grote stappen of moeilijke situaties voor je uit te
schuiven. Als je ergens bang voor bent, is de eerste reactie:
vluchten. Maar hoe langer je vast zit, hoe vervelend het wordt
want het gaat alleen maar meer wringen. En daar komt
'gewoon doen' weer om de hoek kijken. Stel een doel, knip
hem desnoods op in 100 kleine stappen en zet die eerste stap!
Get moving! .

'Rejection is a redirection'
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Maar goed, zo simpel als gewoon doen is het natuurlijk niet.
Als jouw grootste angst is om failliet te gaan als je je eigen
bedrijf zou beginnen of als je je baan op zou zeggen, dan is
het natuurlijk best moeilijk om de stap te wagen. Uiteindelijk
kun je alles beredeneren voor jezelf, tot in de puntjes uit-
denken en je angsten rationeel weerleggen, maar het vergt
moed en vertrouwen om het daadwerkelijk te doen. En die
moed en dat vertrouwen kan alleen maar opgebouwd worden
door ervaring op te doen.
 
Hoeveel moed en vertrouwen je van jezelf hebt verschilt per
persoon. De één doet gewoon veel sneller dan de ander, of
vraagt al vroeg hulp. Bij andere mensen moet de druk eerst
heel erg hoog oplopen. Pas toen wij bijna overspannen waren
van ons werk als logopedist durfden we die baan op te zeggen
en te gaan voor ons bedrijf. Dit laatste is bij veel mensen zo:
pas als de druk zo hoog oploopt dat we vastlopen, veranderen
we iets aan de situatie.

1. Hoe hoog moet voor jou de druk oplopen voordat jij wat
gaat doen aan de situatie? En hoe lief is dat voor jezelf? Is die
druk in die situatie ook iets wat jij jezelf toewenst?
 
2. Over liefde gesproken: schrijf eens alle namen op van de
mensen waarvan je houdt. Waarom vertellen we zodra je deze
lijst gemaakt hebt en verder gaat met het kijken van de
Stories.. ;-)
 

Opdracht 4 .1
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Pssst!  Nog niet  verder  scrollen! : )  
 

Eerst  even opdracht 4 .1  helemaal  maken,  dan gaan we verder!
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Zette jij jezelf in het lijstje? Zo ja, op welke plek stond jij? En zo
nee: heb je er überhaupt even aan gedacht of je jezelf er in
zou zetten? Of kwam het niet eens in je op?
 
Zolang je niet genoeg liefde voor jezelf hebt, zal alles in je
leven daar onder lijden. Ten eerste de relatie met jezelf. En
daarmee ook de relatie met anderen. Als je te weinig zelfliefde
hebt, gunnen we onszelf datgene wat we nodig hebben ook
niet en daardoor kunnen eigenschappen als moed en
zelfvertrouwen ook niet groeien.

Met de volgende opdracht gaan we in liefde en mildheid
kijken naar ‘falen’. We gaan reflecteren op de kwaliteiten van
falen en je onzekerheden. Waar ben jij onzeker over? Schrijf ze
op. Bedenk je wat een kwaliteit zou kunnen zijn van die
onzekerheid en schrijf hem er achter.
 

 
 
 
 
 
Als je het moeilijk vindt om de kwaliteit er van te ontdekken,
vraag dan aan de andere deelnemers wat voor kwaliteit zij hier
in zien. Wedden dat zij wel iets weten?
 

Opdracht 4 .2  De  kracht van onzekerheid

Ik ben vaak bang dat het me niet lukt     
Ik ben altijd zo bescheiden
Ik had het beter kunnen doen
Ik ben niet leuk genoeg            

Ik heb veel verantwoordelijkheidsgevoel
Ik ben empathisch
Ik doe wel altijd mijn best
Ik heb een groot hart
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1. Deze oefening is een beetje vreemd, maar wel lekker. Pak
pen en papier of typ een Mag-Ik-Lijstje. Als voorbeeld:
 
Mag ik soms zwak zijn?
Mag ik soms mijn kinderen niet zo leuk vinden?
Mag ik soms fouten maken?
Mag ik een hekel hebben aan seks?
Mag ik nee zeggen op een beroep van mijn geliefde?
Mag ik liever voor mezelf zijn?
Mag ik mezelf mooi vinden?
Mag ik gewoon even schreeuwen/huilen?
 
Je mag doorgaan tot je uitgeschreven bent.
 
Wat mooi is om te zien aan het lijstje dat je hebt
opgeschreven, is dat je zelf heel helder weet waar jij behoefte
aan hebt en op welke vlakken jij meer ruimte van jezelf nodig
hebt. Wat een wijsheid schuilt er in jou! Wauw!
 
2. Welke vraag raakt jou het meest? We zouden het heel mooi
vinden als je de vraag die jou het meeste raakt, zou durven
delen onder de Instagram post die begint met ‘Mag ik…’. En
wat we van jou vragen is om alle andere vragen te beant-
woorden met ‘Ja’, een hartje of een ander bevestigend
antwoord. En dát is de kracht van onzekerheid, liefde en
verbinding.
 

Opdracht 4 .3  Mijn-Mag-Ik-Lijstje
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1. Volg voorafgaand aan deze opdracht de geleide meditatie
'Your magic power'. Deze meditatie geeft je een fijne boost
voor je aan de brief aan jezelf begint. Misschien komt er een
kwaliteit naar boven, en zo niet, dan word je lekker
ontspannen van de meditatie.
 
2. Pak je (digitale) pen en papier erbij en schrijf een brief aan
jezelf in de derde persoon. Schrijf alles op wat er in je op
komt. Het maakt niet uit hoe lang of kort de brief is. Alles is
goed.
 
Als je het lastig vindt om te bepalen wat je moet schrijven
zouden de volgende vragen je kunnen helpen.
 
Lieve ...,
 
Wat zou je graag tegen haar willen zeggen? 
Wat heeft ze jou geleerd deze week? 
Wat gun je haar? 
Wat wil ze vasthouden of meenemen uit deze week? 
Wat vond ze moeilijk?
Wat mag ze loslaten?
Wat mag ze aangaan?
 

Opdracht 5 .1  Brief  aan jezelf
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Misschien dat een aantal van jullie merken door aan de slag te
gaan met jezelf tijdens de cursus Just Fix It dat er het één en
ander los kwam. Wellicht duizelde het je zelfs en/of had je niet
verwacht dat er zoveel achter vandaan zou komen. Het zou
kunnen dat je aan jezelf merkt dat deze cursus niet toerei-
kend genoeg is voor je op dit moment. Als dat zo is, mag je
jezelf afvragen of het een mooi moment is om jezelf meer te
gunnen in de vorm van coaching of therapie. Uiteindelijk kan
het alleen maar heel veel goeds voor je doen en hoef je
nergens bang voor te zijn. We zijn er van overtuigd dat ieder-
een een keer of vaker in zijn leven hulp nodig heeft van een
ander. Daar is niets raars aan en je hoeft je er al helemaal niet
voor te schamen.
 
Vaak krijgen we de vraag van mensen of wij een goede
therapeut of coach weten. Ons inziens is dit heel persoonlijk.
Het allerbelangrijkste is of er een klik is. Soms sta je lang op
een wachtlijst en durf je misschien niet te zeggen dat er geen
klik is uit angst dat je weer lang moet wachten. Maar echt,
liever een goede klik met iemand waarbij je jezelf totaal op je
gemak voelt en je alles kunt loslaten dan maar gewoon door-
gaan omdat ‘het zo hoort en beleefd is’. Het is JOUW therapie
en niet die van een ander. Neem je gevoelens serieus.  
 
Wat in ieder geval een gegeven is: er is voor iedereen een
vorm van therapie/coaching die werkt. Wij geloven niet in een
one-size-fits-all maar in een vorm die passend is bij de
persoon en de behoeften die hij/zij nu heeft.
 

Ik heb  hulp  nodig
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Wat is het verschil tussen deze twee? Kort door de bocht:
Naar een gecertificeerde therapeut gaan doe je vooral als er
complexe problematiek achter je problemen schuil gaat.
Therapie volg je vaak als er sprake is van heftige (jeugd)-
trauma’s en/of psychische aandoeningen en dit wordt vaak
vergoedt vanuit de verzekering.
 
Coaching daarentegen is een onbeschermde titel. Iedereen
mag zichzelf coach noemen. Dat resulteert er soms helaas in
dat sommige coaches aan de slag gaan met complexe pro-
blemen waar zij de kennis niet toe hebben zoals een thera-
peut wel heeft. Je moet dus het kaf van het koren zien te
scheiden want er zijn ook waanzinnig goede coaches. Een
goede, zuivere coach weet wat hij/zij je te bieden heeft en
wanneer je misschien doorverwezen moet worden als het
plafond van zijn/haar kunnen is bereikt. Binnen coaching vind
je ook vaak veel alternatieve vormen voor hulp.
 
Of je nu liever voor een therapeut kiest of een coach: doe je
research. Is er een klik? Heeft hij/zij goede reviews? Veel
ervaring? Wat heeft hij/zij jou te bieden? Spreekt dat je aan?
Werkt dat denk je voor jou? Voel je jezelf daar goed bij? Wat
heb jij nodig?

Therapie  of  coaching?
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Als je de reguliere weg wilt bewandelen en dit je aanspreekt,
kun je als eerste stap het beste naar je huisarts gaan voor een
doorverwijzing. Vraag aan je huisarts wat de mogelijkheden
allemaal zijn en als de wachtlijst heel lang is of je in de tussen-
tijd naar een praktijkondersteuner kunt gaan. Neem de folders
mee die bij de huisarts verkrijgbaar zijn en kijk eens op internet
welke vormen van therapie er in jouw woonplaats zijn.  
 
 
 
De makkelijkste stap is Google en het invullen van je
woonplaats plus het woord coaching. Wat ook kan helpen zijn
ervaringen van mensen uit je omgeving, loopbaancoach van je
werk of zoeken op Facebook naar ‘Coaching praktijk’. Er is een
heel spectrum aan coaching van heel nuchter tot spiritueel.
Denk aan: loopbaancoaching, paardencoaching, business-
coaching, creatieve therapie, psychosynthese (binnen psycho-
synthese zijn er ook coaches of therapeuten), mindfulness,
lichaamswerk, adem- en stemcoaching, (stilte) retraites, dans-
coaching. Je kunt het zo gek niet bedenken. Op ieder potje past
een dekseltje zoals je ziet.

Reguliere  weg

Alternatieve  weg
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The crossroads of shoulds and musts - Elle Luna
Thuiskomen in jezelf - Hal Stone
De kracht van kwetsbaarheid - Brené Brown
Steeds leuker - Jelle Hermus
Happy Life 365 - Kelly Weekers
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt - Haemin Sunim
Ken mijn ikken - Karin Brugman
Je bent wat je doet - Roos Vonk
Durf te leiden - Brene Brown

Boekentips

@celinecharlotte, pionier op gebied voor insta cursussen
@kelly_weekers - Psycholoog en life coach
@garyvee - Motivational speaker
@vreugdevolouderschap - Ouderschapscoach
@goal.cast - Dagelijkse inspiratiefilmpjes en posts
 

Volg-tips


