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Issue #1 Mindset

Je positie innemen en uitdragen waar je voor staat. Waarom 
is het soms toch zo lastig? Opstaan voor jezelf en uitleggen 
wat je voelt en bedoelt, is een dubbele drempel om te nemen. 
Want als je jezelf bij elkaar hebt gegrepen en het lef voelt 
om te kiezen voor je groei en dat je wat echt wilt, dan ben 
je er nog niet. Het is de eerste stap. De belangrijkste. Want 
zonder deze stap, kom je überhaupt niet bij de volgende: je 
boodschap de wereld in slingeren. Daarom gaat dit magazine 
over mindset. 
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‘Het vuur in je heeft zuurstof nodig om te vlammen, zoals jij zuurstof 

nodig hebt om te ademen. Zuurstof houdt jou en je brandend 

verlangen in leven.’

  Jezelf zijn 1.
Opstaan voor wat je wilt en die boodschap de 

wereld in slingeren, kan nogal een stap zijn. Daar 
heb je lef voor nodig. Om jezelf te zien, te zijn en 

uit te dragen. Stroop je mouwen, 
we gaan aan de slag!

Jezelf zijn 
Jezelf zijn. Twee woorden. Maar zoveel 
betekenis. En lading. Wat doe het 
maar eens. Jezelf zijn. Vragen (maar 
wie ben ik dan als ik mezelf ben?) en 
belemmeringen (wat zou mijn omgeving 
ervan vinden als echt opsta voor 
mezelf en ga doen wie ik ben?) kunnen 
opborrelen. Jezelf zijn begint bij naar 
jezelf luisteren en jezelf zien. Naar 
binnen dus. 
Ken je de uitspraak: ‘Als je naar je 
lichaam luistert, hoeft het niet te 
schreeuwen’? Het zegt dat als je naar 
je lichaam luistert, je geen (lichamelijke 
of geestelijke) klachten krijgt. Toch kan 
‘naar jezelf luisteren’ heel lastig zijn. 
Want, de mening van de ander. Je wilt 
gezien worden door je omgeving. Dus 
je past je aan en doet dat waarvan je 
denkt goedkeuring van je omgeving te 
krijgen. Gevolg: je drijft weg van jezelf.

Basisbehoefte 
Gezien en gewaardeerd worden 
zijn overigens net als in leven blijven 
(zuurstof), voedsel, slaap, geld, seks en 
welzijn een basisbehoefte. We willen 
allemaal het gevoel hebben dat we mee 
tellen en belangrijk zijn.

Aanpassen 
Jezelf aanpassen aan de mening van 
de ander, houd je weg van jezelf. 
Handelen, denken en praten vanuit dat 
vervelende stemmetje in je dat je klein 
houdt en vooral helpt om niet écht op te 
gaan staan, maken dat je niet bij jezelf 
komt. Je bouwt geen persoonlijkheid op 
de stem van de ander. Het is misschien 
niet leuk om te lezen. Snap ik. Exact dit 
is de reden waarom mensen maar door 
blijven modderen en worstelen.
Maar stel je voor, als je wél in de spiegel 
kijkt. 

Wél naar binnen durft te gaan. In je 
gevoel, je vibe, vuur en verlangen. En 
daar woorden aan geeft. Stel je voor 
wat er gebeurt als je die spannende 
sprong wel maakt? Wat zou er dan 
gebeuren? 
Ik doe een voorzet:

Je zou weten wie je bent

Je zou weten wat je te doen hebt

Je zou jezelf begrijpen

Je zou je grenzen kennen en die 
bewaken

Je energielevel zou gigantisch stijgen

Je zou je omringen met mensen die je 
verrijken

Je zou weten wat je verhaal is en hoe 
de volgende hoofdstukken eruit zien

Je zou aantrekken wat je dient en 
loslaten wat je niet verdient

Je zou een sterke persoonlijkheid zijn

Je zou vol zin jezelf zijn, je leven vol 
lust leven en dat uitstralen

Exact dit is wat we gaan doen. Dus 
zet een kruis door het woord ‘zou’ 
in de zinnen die je net las. Dit is het 
moment dat je shift maakt naar jezelf. 
Pak een kaars, ontsteek het vuur en 
brand de kaars. Als symbool voor je 
verlangen naar jezelf en het vuur dat 
in je wakkert. De zin om jezelf te zijn is 
aangewakkerd!

Afwijzing 
De mening (of de verwachting) van 
anderen, is een sterke waterstroom die 
je vuur doet doven. Stel je voor. Jij wilt 
op een anderen manier ondernemen. 
Een volgende stap zetten, terwijl je 
huidige business goed loopt. Waarom 
zou je dan shiften? Het is een vraag die 
van je omgeving kan krijgen. Want: ‘Het 
gaat toch goed?’. 

Als kind leerde je om rekening te 
houden met anderen. Dat is keurig. 
Want je bent niet alleen op de wereld. 
Maar, de overtreffende trap van 
‘rekening houden met anderen’ is 
pleasen. En vrijwel iedereen pleast. 
‘Om de lieve goede vree’, weet je wel. 
Of: uit angst om afgewezen te worden. 
Angst voor kritiek. Dus pas je je aan.
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Kameleon
‘Kameleonen’ noem ik dat. De kleur 
van een ander overnemen. Als je dat 
lang doet, ken je je eigen kleur niet 
meer. Kleur bekennen is dan lastig. Wie 
zie je dan eigenlijk als je jezelf in de 
spiegel aanstaart. De échte jij of een 
samensmelting van de meest aanwezige 
(of invloedrijke) personen in je leven? 
Als je langdurig pleast (of kameleont) 
trek je zelf aan het kortste eind. Je doet 
niet wat je echt wilt. Je bent jezelf niet 
meer. Je leeft niet je verlangen maar de 
verwachtingen. Je neemt genoegen met 
minder. Dus koop je dat grotere huis en 
sluit je aan in de file voor die ‘goede’ 
baan. Maar hoe goed is het echt voor 
je? Is de angst voor afwijzing groter dan 
je verlangen om te doen wie je bent? 
Is je behoefte om ‘erbij te horen’ groter 
dan bij jezelf te horen?

Angst
Angst is vaak een reden om iets niet 
te doen. Angst voor wat je onderweg 
tegenkomt. Angst voor het onbekende. 
Angst voor de mening van de ander. 
Angst voor afkeuring. Maar, angst is een 
slechte raadgever. Angst is de stem die 
je klein houdt. Niet de stem die je helpt 
groeien.

Innerlijk critcus
Angst, de mening van de ander, het 
stemmetje in je hoofd, het duiveltje 
op je schouder, je innerlijke criticus… 
of je nu last hebt van de mening van 
de ander of van je innerlijke criticus: 
hij kan je nogal in de weg zitten. Je 
ontwikkeling belemmeren. Behoorlijk 
ook.

Geluk
En dat is enorm zonde. Want een 
gedachte als: ‘Wat zouden anderen wel 
niet van mij denken als ik laat zien wie 
ik van binnen echt ben?’, blokkeert je 
zelfontwikkeling. In trainingen en sessies 
die ik geef, krijg ik vrijwel altijd de 
opmerking: ‘Ja, Miek, leuk dit. Maar wat 
denken al die mensen dan wel niet van 
mij?’. Waarop ik antwoord:

‘Zoveel verlangens, zoveel dromen en zoveel 

ideeën die je een blij gevoel geven. Je kan ze 

voor jezelf houden. Natuurlijk. 

Maar stel je voor hoe je je voelt als jij je dromen 

leeft? De kriebel in je buik. De opwinding, 

omdat het tof én spannend is. 

Omdat je de stap zet naar een nieuwe 

verdieping in je leven en jezelf. Jouw nieuwe 

niveau. Ga ervoor. En ervaar je nieuwe 

geluksniveau. Waarom zou je het niet doen?’

  Je bouwt geen
persoonlijkheid op de
 stem van de ander
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Ineens stond het op mijn scherm. De 
woorden die samen dé zin vormen. 
Gezonden door een hoger ‘zijn’. 
Iets dat zich buiten mij vormde. Een 
boodschap, gezonden door het 
universum. Zo kijk ik erop terug. Ik 
was het luik. De doorgever om de 
boodschap verder te verspreiden. De 
wereld in te slingeren en iedereen die 
zich hierin herkent te verrijken.

De gelukkigste versie ben jezelf
Over mijn scherm, kijkend in de tuin 
waarin een roodborstje mij vergezelde 
en vrolijk door de tuin hupte, besefte 
ik dat gelukkig niet komt door je 
omgeving. Het is niet je omgeving die 
je gelukkig maakt. Geluk maak je in de 
basis zelf. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je geluk. De mensen om je heen, 
verrijken je. Zij versterken je geluk (en 
zo niet, doe daar dan wat aan).

Kleurenblind
Na het schrijven van dé zin, kwam 
het gevoel achter de zin binnen. Ik 
had mij jarenlang aangepast aan 
steeds andere mensen en andere 
omgevingen. Hierdoor had ik mezelf 
in de steek gelaten. Elke omgeving of 
sfeer nam ik feilloos over. Ik paste mij 
aan naar de verwachtingen van een 
ander, ik plaats van te doen wie ik 
écht ben.

Ik schreef een verhaal over de hobbels 
die ik heb genomen om van de 
aanpassingkameleon die ik was te 
komen tot wie ik nu ben: mijn zichtbare 
zelf. Voel je vrij om het te lezen. 
Misschien helpt het jou ook.

Zin-momenten
Verheugen is een geweldig gevoel. 
Een veelzeggend signaal. Ga maar 
eens na wat er met je gebeurt, als je 
je verheugt op iets wat je heel graag 
wilt. Je voelt de zin. De opwinding. 
Daar ligt de sleutel in het vinden van 
je pad naar gelukkigste zelf. Het pad 
van ‘zin-moment’ naar ‘zin-moment’. 
Het pad naar je eigenzinnige jij. En 
dat is een heel ander pad dat het pad 
van aanpas-moment naar ‘aanpas-
moment’.

Doe je wat er van je verwacht 
wordt of waar je zin in hebt?
Ontdekken wie je écht bent doe 
je door naar binnen te keren. De 
verwachtingen blijven buiten. Zoom 
in op je verlangens. Op de dingen 
waarop je verheugde. Wat zijn die 
momenten? Wat ging je doen? En zie 
je een rode draad?

Verlangen
Ik verlangde jaren naar een paar 
dagen in schrijvershuis. Maar boekte 
hem niet. Want: wat zou iedereen 
wel niet van mij denke als ik mij een 
paar dagen afzonder van mijn gezin. 
Maar toen ik na jaren belemmerende 
overtuigingen en de verwachtingen 
van de ander leven, op een 
maandagavond in november toch 
op ‘boeken’ klikte, verheugde ik mij 
vier dagen op die vrijdag. De eerste 
dag in mijn schrijvershuis. Ik weet nu 
dat ik ‘eigen-tijd’ nodig heb. Dat ik 
het nodig heb om alleen te zijn.  Het 
is wie ik ben. Het helpt mij naar mijn 
gelukkigste zelf. En daar heeft mijn 
omgeving uiteindelijk ook profijt van.

Verdieping
Deze zin drijft mij

Zingeving 
Nadat die zin als een hogere ingeving 
doorkreeg, omarmde ik mijn zingeving. 
En snapte ik de bedoeling. Opstaan 
voor wie je echt bent. Na al die jaren 
aanpassen, kameleonen, overwinnen en 
de reis naar mezelf vinden, is dit wat ik 
te doen heb:

Jou aanmoedigen de gelukkigste versie 
van jezelf te zijn. Je eigenzinnige jij. 
Omdat je mooi bent zoals je bent. Er 
mag zijn. En jezelf niet langer in de steek 
hoeft te laten. Want er is er maar één 
die altijd voor je is. En dat ben jezelf. 
Ben daarom jezelf. Laat jezelf zien. 
Zodat de ander jou ziet. En jullie elkaar 
kunnen verrijken. In kennis, energie en 
geluk. Door uit je mist van je missie te 
stappen en te vertellen en te doen wie je 
écht bent.

Door mij sinds mijn 
vierde als een kameleon te 

gedragen, was ik 
kleurenblind 

voor mezelf geworden
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  G-schema2.
Om te begrijpen hoe je gedachten je gevoel en gedrag 

beïnvloeden, is het belangrijk dat je het G-schema kent. Het 
G-schema gaat over oorzaak en gevolg tussen gebeurtenis, 

gedachten, gevoel, gedrag en gevolg. Ik neem je mee.
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Het G-schema gaat over de gevolgen van je gedachten. De gedachte die je over een gebeurtenis hebt, wat dat met jou 
doet en wat jij daarmee doet. In de volgende voorbeelden zie je twee keer dezelfde gebeurtenis. De gedachten en gevolgen 
daarvan zijn anders. De voorbeelden geven je inzicht in de kracht van je gedachten.

Maar, wat zou er gebeuren als je de belemmerende gebeurtenis en gedachten ombuigt naar helpende gedachten?

Je vertelt je vriendinnen over je idee voor een event dat je wilt organiseren. Je ziet het helemaal voor je. Een 
zaal vol mensen die jij mag verrijken, met wie jij je kennis mag delen zodat zij beter worden. Jij kan deze 
mensen helpen hun worsteling te winnen. Je hebt zoveel te geven. Je voelt je energie stromen. Totdat…. een 
van je vriendinnen tegen je zegt: ‘Moet je dat nu wel doen? Heb je dit al vaker gedaan? Kun je niet beter wat 
kleiner beginnen? Starten met een klein groepje bijvoorbeeld. Dan kun je testen of je idee écht werkt, voordat 
je gelijk voor zo’n grote groep staat.’

Je vertelt je vriendinnen over je idee voor een event dat je wilt organiseren. Je ziet het helemaal voor je. Een 
zaal vol mensen die jij mag verrijken, met wie jij je kennis mag delen zodat zij beter worden. Jij kan deze 
mensen helpen hun worsteling te winnen. Je voelt je energie stromen. Totdat…. een van je vriendinnen tegen je 
zegt: ‘Moet je dat nu wel doen? Heb je dit al vaker gedaan? Kun je niet beter wat kleiner beginnen? Starten 
met een klein groepje bijvoorbeeld. Dan kun je testen of je idee écht werkt, voordat je gelijk voor zo’n grote 
groep staat.’

Straks verpruts ik het. 
Hoe vaak heb ik dit nu 
gedaan? Nog nooit. 
Ik ben niet goed 
genoeg. Ze heeft 
eigenlijk wel gelijk.

Het advies dat mijn 
vriendin mij geeft, 
is een advies dat 
haar zou helpen. 
Haar reactie is een 
weerspiegeling van 
haarzelf. Zij is mij 
niet. Ik voel aan alles 
dat ik dit event wil 
doen. Dat ik een 
grotere groep mensen 
kan helpen, inspireren 
en verrijken. Ik voel 
dit niet voor niets. 
En ja, natuurlijk is 
het spannend. Maar 
ik laat mij niet klein 
houden door angst. 
Ik weet dat die 
spanning gezonde 
spanning is. Daar 
doorheen gaan, helpt 
mij groeien. Zo help 
ik mezelf én mijn 
publiek.

Je doet het niet. 
Je geeft het event.

Onzeker.
Strijdvaardig.

Je houdt jezelf klein 
door de mening van 
de ander.

Je helpt je publiek 
groeien én je 
ontwikkelt jezelf!

Gebeurtenis Gebeurtenis 

Gedachten GedachtenGedrag GedragGevoel GevoelGevolg Gevolg

G-schema
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  Je hebt een keuze2.
Volg je de trend of je hem zelf? Elk moment, 

heb je een keuze. Wat kies jij?
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Shift
Een verwachting is iets wat moet, 
een verlangen is iets wat je wilt. Een 
verwachting ligt buiten jezelf. Zoals 
het weer. Een verlangen ligt in je. Een 
voorbeeld:

Als de weersverwachting is dat het 
zonnig wordt, dan is het aan jou of 
je van de zon gaat genieten of juist 
niet. Je hebt die keuze. Snap je? Of 
als het regenachtig wordt, is het aan 
jou of je zin hebt om binnen te blijven 
of juist in de regen te dansen. Ook al 
vindt de hele goegemeente dat een 
regenachtige  dag geen goede dag 
voor het strand is, maar als jij juist 
verlangt naar de wind in je haren en de 
regen op je snoet… wat doe je dan? 
Volg je de verwachting van de ander of 
je verlangen? 

Shift naar je zin. Naar wat jij te doen 
hebt. Waar jij zin in hebt. 
Shiften van verwachting naar verlangen 
gaat over ‘nee-zeggen’ tegen de 
buitenwereld en ja-zeggen tegen 
jezelf. Een mooie oefening is om te 
onderzoeken welke ‘ja’ naar jezelf 
erachter de ‘nee’ naar een ander zit? Dit 
is het ‘Ja/Nee-spel’ van verwachtingen 
van anderen en verlangens van jezelf. 
Wie laat jij winnen?

Dit herken je vast
Je krijgt een toffe uitnodiging, maar iets 
in je zegt dat je niet moet gaan. Toch 
ga je. 

Want:

1. Je kan het toch niet maken om 
niet te gaan? 

2. Nee-zeggen vind je spannend.

3. Wat zullen de mensen wel niet 
van je denken als je afzegt?

4. Etc.

Dus je gaat. En je bent er (fysiek). 
Maar je bent er niet (met je aandacht). 
Het ‘iets’ in je krijgt gelijk. Je had 
inderdaad niet moeten gaan. Met 
een beetje pech, geeft het ‘iets’ in je 
nog hoofdpijn ook. Een signaal van je 
lichaam. Een voorbeeld van ‘als je naar 
je lichaam luistert, hoef je niet het niet 
te schreeuwen’. Dat ‘iets’, is je kompas. 
Weet maar altijd goed wat je nodig 
hebt. Welke kant goed is om op te gaan. 
Welke keuzes daarbij horen. Dat iets is 
je binnenste. Je innerlijke kompas. Het 
vuur dat je drempels doet branden. Het 
is je boodschapper.

Laat je hart spreken
En… je boodschapper heeft je iets te 
vertellen. JOUW boodschap. Ook deze 
situatie herken je vast wel. Tijdens 
een meeting wordt een onderwerp 
besproken dat dicht bij je ligt. Het 
besluit dat wordt genomen, voelt 
voor jou niet als de juiste. Je staat op. 
Neemt het woord. De woorden rollen 
er als vanzelf uit. Verstand en gevoel 
komen samen. Je collega’s zijn muisstil. 
Alle ogen op jou. Je overtuigt. Door je 
gevoel. Je ogen spreken. Je handen 
spreken. Je lichaam spreekt. Het is je 
hart dat je spreekt. Je binnenste geeft je 
jouw boodschap voor de buitenwereld. 
Je vuur vertelt je jouw verhaal.

Boodschap
Je publiek gaat aan op je boodschap. 
Op je hart dat spreekt. Op je 
authenticiteit. Oprechtheid. Je pure jij. 
Als jij gezien en gehoord wilt worden, 
next level wilt én echt wilt overtuigen, 
laat dan de trucjes los. Keer naar 
binnen. Naar jouw boodschap. Jouw 
vuur. Jouw verhaal. Want als je wilt dat 
je publiek naar je boodschap luistert, 
heb je wel een boodschap nodig. En die 
boodschap huist in jou. Samen halen we 
die naar boven.

De vragen op de volgende bladzijde 
geven je richting waar je onderweg 
naartoe bent. Je snapt, zo heb ik nog 
veel meer vragen voor je om bij de kern 
te komen. Om je verhaal te maken zodat 
je stevig en vol zin je podium claimt. 
Want dat is het. Als jij weet waar jij voor 
staat, dan sta je met zoveel overgave 
en zin op het podium. Valt de spanning 
weg. Op wat gezonde spanning na dan.  
De zin overvalt je. En de zinnen rollen 
dan vanzelf. 

In de volgende issue ga je aan de slag 
met die verdiepende vragen die je 
helpen je zin en zinnen te verhelderen. 

Als je je niet langer 

de mening van de 

ander aantrekt, trek je 

aan wat je echt wilt.

Wat is je verlangen?

Wat maakt je boos?

Welk verschil wil jij maken?

Waar sta je voor?

Wat zijn je energiegevers (en-nemers?)

Welke lessen zijn typerend voor je leven?

Waarvan maakt jouw hart een sprongetje?

Wat gaat jou heel gemakkelijk af?

Waarvoor kloppen andere bij je aan?

Hoe ziet voor jou de mooiste wereld eruit en wat is jouw rol daarin?

Zinnige vragen
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‘Als je wilt dat je publiek je ziet, 
moet je eerst jezelf zien.’

Als je wilt dat je publiek je ziet, moet je eerst jezelf zien. Geef 
zinnen aan je bestaan, door eerst naar binnen te gaan. Daar 
schuilt de boodschap die vraagt om gehoord te worden. Daar 
vind je jouw vuur, vibe en verlangen. In het volgende issue ga 
je verder met verdiepende vragen en houd ik je een spiegel 
voor, zodat je inzicht krijgt in jezelf en je wordt getriggerd 
je echte jij naar boven te halen. Vanuit liefde voor jezelf, 
het vuur dat in je wakkert en voor je publiek die jij door jou 
verhaal verder kan helpen. Zie het als je verplichting. Je maakt 
het verschil en verbind met je publiek door je pure zelf te zijn 
(en te laten zien). En weet, ik ben er voor je. Samen vinden wij 
jouw zin en zinnen voor jouw fundament en volgende stap.
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