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WELKOMSTWOORD
Nee, dit is geen 10 stappen methode om snel rijk te worden.
In dit boek zitten geen ezelsbruggetjes waarin ik jou tot in de
details uitleg wat je moet doen om succesvol te worden.
Verder ga ik jou geen formules of recepten geven om zo snel
mogelijk van jouw kwaaltjes af te komen of snel te krijgen
waar je al die jaren naar hebt verlangd. Als jij denkt dat jij
weinig moeite moet doen om de kwaliteit van jouw leven te
verbeteren of dat jij in dit boek alle antwoorden gaat vinden
waar je naar op zoek bent, wil ik je het volgende zeggen:
stop met lezen en ga verder waar je mee bezig was. Wil jij
investeren in jezelf, er achter komen hoe jouw problemen
jouw leven beïnvloeden en waarom het niet lukt om deze op
te lossen? Wil jij weten hoe aangeleerd gedrag er voor zorgt
dat jij jezelf steeds tekort doet? Zit je niet lekker in je vel en
voel je je al een hele tijd niet fit en uit balans? Zowel op
lichamelijk als op zakelijk vlak? En ben je bereid hier keihard
voor te werken? Zijn dure masterclasses, eindeloze webinars,
trainingen en coachingstrajecten niet aan jou besteed? Dan
ben je aan het goede adres. Ga rustig zitten, neem een kop
thee en relax. Vandaag begint de rest van je leven.

OVER DE AUTEUR
Shehnaaz is geboren en getogen in Den Haag en heeft door
de kleurrijke invloeden van deze multiculturele stad veel
kennis opgedaan met allerlei mensen en achtergronden. Zij
kreeg al vroeg interesse in sociaal maatschappelijke
vraagstukken. Tijdens haar loopbaan in o.a. jeugdzorg,
speciaal onderwijs, opvanghuizen en maatschappelijke hulpen dienstverlening is zij in aanraking gekomen met allerlei
verschillende soorten visies. Steeds is zij op zoek gegaan
naar de emotie achter de emotie. Hier leerde zij dat er veel
meer achter de mens zit en dat er meer nodig is om in
beweging te komen dan ons in deze maatschappij wordt
aangereikt. De afgelopen jaren verdiept zij zich in een meer
holistische kijk op het leven en probeert zij naast goede
mentale gezondheid ook te bouwen aan lichamelijke
gezondheid. In haar eigen reis naar geluk is zij erachter
gekomen hoe belangrijk gezondheid is om te slagen in het

dagelijkse leven - en hoe je ervoor zorgt om op natuurlijke
wijze weer “terug naar de basis” te keren. De boodschap die
zij aan iedereen mee geeft is: succes en gezondheid gaan
hand in hand. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Shehnaaz streeft ernaar zoveel mogelijk mensen
te helpen om zichzelf van binnen en buiten te voeden om
weer terug in balans te komen.
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DE LAST DIE JIJ DRAAGT

INTRODUCTIE
__________________
Zoals je in het welkomstwoord al hebt kunnen lezen ben ik
van plan om je aan het werk te zetten. Ik hoop dat ik je niet
heb afgeschrikt en dat je met net zoveel motivatie aan het
lezen bent als een paar minuten geleden. Ik zal je kort
uitleggen wat we gaan doen. Allereerst wil ik dat je alle
ideeën over jezelf los laat. Ik ga je nu vertellen dat jij alle
liefde en succes van de wereld verdient. Lees dat opnieuw.

Jij.
Verdient.
Het.
Oké? Mooi.
In de komende weken maken ga je opnieuw kennis maken
met jezelf. Je gaat er achter komen hoe diep jouw gedrag,
onzekerheden en innerlijke conflicten geworteld zitten
waardoor het niet mogelijk lijkt om vooruit te komen. De
oplossing is het volgende: alle antwoorden zitten in jezelf.
Jij bent de verandering waar je naar op zoek bent. Wil je
meer weten? Lets go!
“Ik heb altijd het gevoel dat ik aan het rennen ben. Mensen
zeggen vaker tegen mij dat ik best de tijd mag nemen om mezelf
wat ademruimte te gunnen, maar ik zou niet weten hoe”
(Annette, 37)

KOMT DIT JE BEKEND VOOR?
_____________________________
Als je al een tijdje niet lekker gaat en al van alles hebt
geprobeerd om vooruit te komen, een nieuw leven te
beginnen, een frisse start te maken, het roer compleet om
gooien, dan zullen de volgende uitspraken je verdomd
bekend voor komen.
1. Ik sta elke dag op en heb al geen energie voordat de
dag begonnen is.
2. Ik doe alles in gehaast tempo en dan nog lukt het me
niet om alles op tijd af te krijgen.
3. Ik heb het idee dat ik vast zit in bepaalde patronen.
4. Mijn libido is niet meer wat het is geweest.
5. Hulp heb ik vaak gezocht, maar zodra we bij de kern aan
komen, stap ik eruit of lukt het me niet om door te zetten.
6. Ik heb vaak last van stemmingswisselingen of
paniekaanvallen.
7. Mijn gezondheid laat te wensen over. Ik begrijp niet wat
ik verkeerd doe.
8. Ik voel me vaak opgejaagd en geïrriteerd.
9. Ik heb het idee dat ik eigenlijk niet doe wat ik wil.
10.Ik voel gewoon dat ik uit balans ben, ik kan mijn vinger er
niet op leggen, maar er zit gewoon iets niet goed in mijn
lijf.
11. Ik ga regelmatig over mijn eigen grenzen heen.
12.Op het werk durf ik geen nee te zeggen, uit angst voor
wat mijn collega’s van mij vinden.
13.Ik heb het idee dat bepaalde dingen me gewoon niet
lukken of niet voor mij zijn weggelegd.
14.Ik heb vaak last van mijn buik, huidproblemen en
haaruitval en/of andere kwaaltjes.
15.Het liefst word ik niet geconfronteerd met mijn
tekortkomingen.
16.Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van mijn leven,
maar weet niet waar ik moet beginnen om te veranderen.
17. Ik eis veel van mijzelf en dit zorgt ervoor dat ik
regelmatig opgebrand ben.

18.Ik heb de neiging om mezelf te straffen als iets niet lukt.
19.Ik wil zoveel doen dat ik compleet bevries.
20.Ik ben vaak moe en heb schommelingen in mijn gewicht.
21.Mijn menstruatie is onregelmatig.
22.Ik heb al eerder een burn out gehad of heb ziek thuis
gezeten.
23.Als er iets gebeurd in mijn leven, schuif ik vaak de schuld
op anderen af.
24.Ik stel te hoge verwachtingen aan mezelf.
25.Zaken zijn nu eenmaal hoe ze zijn, er moet een wonder
gebeuren willen deze veranderen.
26.Ik val regelmatig terug in oud gedrag.
27.Ik vind niet dat ik mag falen.
28.Ik heb het idee dat ik word geremd door mijn omgeving.
29.Ik vind het lastig om te breken met mensen die geen
positief effect hebben op mijn ontwikkeling.
30.Ik geef meer geld uit dan ik heb.
31.Ik grijp naar genotsmiddelen als het niet lekker gaat. Of
ik ga me fixeren op ‘comfort-food’.
32.Ik heb het idee dat ik soms aan het dweilen ben met de
kraan open.
33.Ik vind het moeilijk om eerlijk tegen mezelf te zijn.
34.Als ik mij ongemakkelijk voel, wil ik hier zo snel mogelijk
van af.
35.Mensen zeggen vaker tegen mij dat ik een probleem
heb.
36.Ik zou graag meer financiële vrijheid willen.
37.Ik kan niet voldoende aan mijn gezondheid werken,
omdat ik het veel te druk heb met het werk en daarnaast
met het huishouden.
38.Ik merk dat ik het lastig vind om meer tijd met mijn gezin
door te brengen doordat ik zo bezig ben met overleven.
39.Het is moeilijk om mijzelf op de juiste manier te voeden,
omdat ik niet weet hoe.
40.Ik gebruik veel pillen en supplementen, maar merk dat ik
me hier niet beter door voel.

CONCLUSIE
_______________
Nu je de bovenstaande uitspraken gelezen hebt, kun je de
volgende conclusie(s) trekken:
1. Je hebt de meeste
vragen met nee
beantwoord. Je zit
redelijk lekker in je vel
en je bent tevreden
met waar je bent in je
leven.
2. Je hebt de meeste
vragen met ja
beantwoord. Je wilt
verandering in je
leven - en/of dat van
je gezin - en bent
bereid om de beste
versie van jezelf te
worden.
3. Je hebt de meeste
vragen met ja
beantwoord. Je vind
het lastig om aan
jezelf te werken. Het liefst vergeet je wat je net hebt
gelezen en ga je verder waarmee je bezig was.
Onthoud één ding: ik probeer je niks aan te praten of op
leggen. Ik wil je slechts bewust maken van wat jij diep van
binnen eigenlijk al weet. Want lets face it: als het echt fantas-ties met je ging, was je niet gericht op zoek gegaan naar
hulp. En geloof me: het kan vanaf nu alleen maar beter
worden!
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HOE JOUW BASISHOUDING JOUW
LEVEN BEÏNVLOED

“IK DOE ZO HARD MIJN BEST”
“Ik probeer altijd alles zo goed mogelijk te doen, maar het lijkt
toch alsof het niet goed genoeg is” (Peter, 40)

Als jij je kunt identificeren met Peter, heb je wellicht last van
veeleisend gedrag. Dit veeleisende gedrag is er in geslopen
en heeft je langzaam maar zeker helemaal opgebrand.
Gedragingen die bij deze houding horen zijn het stellen van
extreem hoge eisen aan jezelf, continu een opgejaagd
gevoel hebben en het gevoel dat alles altijd perfect moet
zijn. Jij mag van jezelf geen fouten maken. Doe je dit wel,
dan heb je gefaald. Wijst een ander jou op een fout?
Diegene heeft waarschijnlijk geen idee dat dit ervoor kan
zorgen dat jij hier de hele nacht van wakker zal liggen. Het
gaat in jouw leven vooral om presteren en succes
ervaringen op zakelijk en privé gebied. Jij kunt veel met je
uiterlijk bezig zijn en anderen mogen niet aan jou zien dat je
een keer een mindere dag hebt. Je huis ziet er altijd spic en
span uit, je zou haast bijna van slag raken als ‘t een keer
rommelig is. Je stelt continu hoge eisen aan jezelf en dit uit
zich vaak in jouw lichaam. Stemmingswisselingen en angst,
paniek aanvallen, extreme moeheid, het zijn allemaal
reacties, omdat jij controle over alles wilt hebben. Aan de
andere kant kan het ook finaal misgaan als jij jezelf wel een
keer laat gaan: je kunt jezelf bijvoorbeeld helemaal
verliezen in een eetbui of als je een avondje stevig gaat
drinken. Dit komt doordat jij niet hebt geleerd om te
doseren. Omdat je zo kritisch bent heb je vaak het gevoel
dat het nooit goed loopt. Ten slotte ben jij erg streng voor
jezelf (en wellicht ook naar anderen toe), geef je jezelf nooit
complimenten en vind je het heel lastig om het positieve in
jezelf te zien.

“IK DOE WAT ER VAN MIJ VERWACHT WORD, OMDAT
HET ZO HOORT”
“Ik kan lastig nee zeggen tegen anderen, dan voel ik me daarna
schuldig. Het is altijd eerst de ander, dan mezelf. Zo ben ik nu
eenmaal.” (Marjan, 37)

Ben jij net als Marjan, dan vind jij het vooral belangrijk wat
anderen van jou vinden. Omdat je niemand wilt teleurstellen
laat je op je werk en in je relaties vaak over je heen lopen.
Ook is het soms een onmogelijke opgave om te verwoorden
wat jouw eigen wensen en behoeften zijn. Je voelt je in
plaats daarvan overdreven verantwoordelijk voor het
welbevinden van anderen. Als het je niet lukt om te voldoen
aan de wensen van een ander, voel je je schuldig en
probeer je er alles aan te doen om dit goed te maken. Op je
werk en in je privé leven ben je vaak ‘haantje de voorste’ en
neem je vaak zoveel hooi op je vork, dat je de dagen of de
weken erna compleet uitgeblust kan zijn. Je probeert alle
rollen te dragen, omdat je het gevoel hebt dat dit nu
eenmaal van je verwacht word. Hierdoor kom je vaak in
relaties terecht waar mensen keer op keer over jouw
grenzen gaan en misbruik maken van jouw goedheid. Je
hebt je dromen en wensen opzij gezet voor de ander. En
zelfs dat lijkt niet genoeg te zijn. Op jouw werk en in je privé
leven weten ze dat je nooit nee zult zeggen (en precies om
die reden blijven ze het ook vragen). En hoe lang is het
eigenlijk geleden dat je ècht je mening hebt gegeven? De
mensen die je door en door kennen en het beste met je
voor hebben, maken zich vaak zorgen om je. Je bent een
binnenvetter, maar ook die hebben hun
houdbaarheidsdatum.

“HET GAAT ME TOCH NIET LUKKEN”
“Het heeft voor mij geen zin om iets nieuws te proberen. Niks lukt
en ik kan nooit rekenen op steun van anderen.” (Astrid, 29)

Heb jij meer gemeen met Astrid, dan bekijk jij het glas
sneller halfleeg dan halfvol. Je bent zeer kritisch, niet alleen
naar jezelf, maar ook naar anderen. Je innerlijke criticus is
niet bepaald aardig en dit veroorzaakt veel onvrede bij
jezelf. Stel: je maakt een keer een blunder..dan blijf je jezelf
onderuit halen, totdat je er moe of verdrietig van wordt.
Voor anderen kun je soms dwingend over komen, omdat je
wilt dat dingen precies gaan zoals jij voor ogen hebt. Door
jouw gedrag kunnen mensen zich tegen je keren. Dit zorgt
wel eens voor heftige confrontaties en leidt vaak tot
situaties die helemaal niet nodig waren! Omdat jij heel
kritisch en veeleisend bent, heb je de de neiging jezelf te
straffen. Eigenlijk heb je een stemmetje in je eigen hoofd
dat voortdurend kwetsend commentaar geeft bij het minste
of geringste (en soms projecteert op anderen). Je kunt
weken of zelfs maanden met onvrede lopen over iets dat in
jouw hoofd niet goed is gegaan. Dit kan er dan uiteindelijk
voor zorgen dat je jezelf te kort doet door geen nieuwe
dingen te proberen. Deze zware energie kan vaak zorgen
voor een rusteloos gevoel en je kunt jezelf er wel eens op
betrappen dat je geagiteerd kunt raken om kleine dingen.

“HET ZIJN MEESTAL ANDERE DINGEN DIE ALLES VOOR
MIJ VERPESTEN”
“Ik doe wat ik moet doen, maar ik ben vaak de pineut door
allerlei andere factoren. Ik heb helaas geen controle op andere
dingen.” (Jimmy, 25)

“Als dit niet was gebeurd dan…”
”Als hij dit niet had gezegd…”
“Het was anders gelopen als….”
O, for crying out loud!
Ben jij zo iemand die alles buiten zichzelf legt? Of het nou te
maken heeft met een speling van het lot, universele
krachten of gewoon pech, jij bent er heilig van overtuigd dat
dingen jouw overkomen en dat jij hier geen enige invloed
op hebt. Je zit vast en je weet niet wat je hier zelf aan kunt
veranderen. Herken jij je in de bovenstaande situaties? Wij
denken vaak dat we nergens invloed op hebben en dat de
dingen ons grofweg overkomen. Maar dat is niet zo. In feite
is het heel simpel. Jij bepaalt of je een actieve of passieve
houding inneemt. Heb je een passieve houding, dan ben je
vaker geneigd om jouw acties en gedrag buiten jezelf te
leggen. Daarnaast geloof jij dat er niets is dat je kunt
veranderen aan je gezondheid, je werk, je relatie, je
toekomst, je leven. Waarom zou je het nog proberen?
Sommige dingen zijn nu eenmaal niet weg gelegd voor jou.
Geluk, karma, verkeerde tijd, verkeerde plaats, het is veel
makkelijker om je je hier aan vast te houden. Waar jij moeite
mee hebt is stilstaan bij jouw gedrag. Dat kan behoorlijk
confronterend voor je zijn. Vooral als je in een vicieuze
cirkel zit waar je niet uit lijkt te komen. De mensen die het
goed bedoelen met jou zullen je er vaak op wijzen dat je de
dingen echt anders had kunnen doen, maar helaas zonder
succes. Dit kan er soms voor zorgen dat jij je onbegrepen
en eenzaam voelt. En dat je totaal niet inziet dat alle
oplossingen eigenlijk in jezelf zitten. En dit kan jaren duren.
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DE ACHTERGROND VAN JOUW
PROBLEMEN EN WAAROM HET NIET
LUKT OM ZE OP TE LOSSEN (DEEL 1)

INTRODUCTIE
_______________________________________________
“Melk is goed voor elk”, een broodje ei met spek, een lekker
stuk vlees op je bord en een wijntje bij het avondeten. Het
liefst iedere dag. Kan allemaal toch? Laat me even eerlijk
tegen je zijn: 80% van alles wat ons is aangeleerd is
simpelweg niet waar en schadelijker dan we denken.
Slechte genen? Not really.! Lees even aandachtig verder.
👉 De soldaten die verantwoordelijk zijn voor jouw
lichamelijke en geestelijke gezondheid
Hoe deze factoren direct invloed op jouw gezondheid
hebben? Nou dat ga ik je nu vertellen. Jouw gezondheid
begint al vanaf het moment dat jij iets in je mond stopt. Als
alles goed werkt begint jouw speeksel al met het aanmaken
van enzymen om je voedsel te verteren. Dit gaat daarna
weer verder. Zie jouw spijsverteringskanaal als één grote
“snelweg”. Om ervoor te zorgen dat deze snelweg goed
werkt en het verkeer (het voedsel dat wordt omgezet naar
functionele en niet functionele stoffen) goed verteerd kan
worden, hebben de “soldaten” van jouw lijf allemaal een
zeer belangrijke functie.
De maag
Een “chemische fabriek” die dient als opslag en het
verwerken van voedsel. De belangrijkste bestanddelen van
de maag zijn het maagzuur, het enzym pepsine en de
intrinsieke factor. Wanneer één of meerdere dingen van
deze bestanddelen niet merken kun je te maken krijgen met
het volgende: een te hoge PH in de darmen waardoor de
ziekmakende bacteriën niet doodgaan, te weinig aanmaak
van calcium waardoor je problemen krijgt met je botten en
gewrichten, meer kans op virussen en schimmels en een
tekort aan vitamine B12.

De darmen
Bestaande uit de dunne en dikke darm en verantwoordelijk
voor de verwerking en opname van voedingsstoffen. In de
darmen bevinden zich weer andere soldaatjes die als een
filter werken en de afvalstoffen van de bruikbare stoffen
scheiden. Ook de darmbacteriën hebben een belangrijke
functie: ze produceren vitamine B en K en antistoffen.
Daarnaast remmen ze de groei van schadelijke parasieten.
De dikke darm vervoert onverteerbare etensresten en
afvalstoffen, water, dode bacteriën en afgestoten darmwand
cellen. Deze verlaten vervolgens je endeldarm weer als
poep. De allerbelangrijkste functie van jouw darmen is het
voorkomen dat schadelijke bacteriën zich
vermenigvuldigen. Onze darmen zijn een zeer belangrijk
onderdeel van ons immuunsysteem. Maar wat gebeurt er als
jouw darmflora niet voldoende functioneert? Je kunt dan te
maken krijgen met een uitbreiding van schadelijke
bacteriën, een langzamer herstel na ziekte, een tekort aan
belangrijke vitaminen en mineralen, verstopping, diarree,
een te hoog cholesterol, een verminderde werking van de
lever, een onverzadigd gevoel, een tekort aan micro en
macro nutriënten, moeite met afvallen, allergieën,
ontstekingen in het lichaam, rottings- en gistingsprocessen
en zuurvorming in het lichaam. Daarnaast kan je darmwand
gaan ontsteken door een overschot aan gifstoffen en kun je
te maken krijgen met het zgn. “Leaky gut syndrome” en
darmziektes als Crohn. En dan heb ik het nog niet gehad
over alle geestelijke problemen zoals
stemmingswisselingen, angst- en paniekstoornissen en
depressies die ontstaan omdat jouw hormonen en hersenen
niet meer optimaal kunnen functioneren. Lieve schat, als je
nu nog niet door hebt dat er iets moet veranderen, dan
weet ik het ook niet meer…

De lever
Een van de zwaarste organen van ons lichaam met haar 1,5
tot 2 kg en verantwoordelijk voor het filteren van het gif.
Jouw lever produceert dagelijks meer dan een halve liter
gal en is echt jouw beste maatje als het gaat om het
uitscheiden van schadelijke stoffen. De lever werkt nauw
samen met de darmen. Als de darmen niet goed werken
krijgt de lever het te druk met het afvoeren van schadelijke
stoffen en kan het zijn dat de gal aanmaak achteruitgaat.
Een verminderde werking van de lever kan voor de
volgende problemen zorgen: continu hongergevoel, een te
hoog cholesterol, slappe spieren en gewrichten,
vermoeidheid, geelzucht, bloedingen en blauwe plekken,
opgeblazen gevoel, een opgezette buik, jeuk en allergische
reacties, vaak plassen.
De nieren
En dan ten slotte de nieren. De nieren hebben de taak om
de samenstelling van het bloed constant te houden. Ze
verwijderen opgeloste en ongewenste stoffen waaronder
afval. Alle afvalstoffen van de lever komen terecht in de
nieren, die daarna deze als vloeistof uitscheid. Onze nieren
hebben de taak het vocht- en zout gehalte en de bloeddruk
te reguleren. Als het lichaam begint te verzuren door een
overschot aan giftige stoffen gaan de nieren meer zuur
uitscheiden. Hierdoor raakt het lichaam nog verder uit
balans en gaan de nieren bij een toenemende verzuring
steeds slechter werken. Je merkt dat je nieren minder goed
werken als je last krijgt van een te hoge bloeddruk,
vermoeidheid, opgezwollen ledematen, jeuk, krampen, een
slechte nachtrust en een slecht geheugen.
Ten slotte kun je door al deze problemen te maken krijgen
met omega 3-, vitamine B12-, eiwit-, ijzer-, zink-,
magnesium-, vitamine c- en d tekorten waardoor je alleen
maar nog verder in de problemen komt.

Zorg er daarom voor dat je de juiste dingen eet en de
verkeerde dingen laat staan. Hoe je dat doet, vertel ik je
hieronder.
👉 Het begin al bij het doen van je boodschappen
Om het zo simpel mogelijk uit te leggen kun je voeding in
twee groepen verdelen:
“Echt” eten: ik noem het echt eten, omdat dit het ook
gewoon is! Groenten, fruit, granen, aardappelen, bonen,
linzen, peul groenten, noten, pitten, zaden, vlees en vis from
scratch. Puur en onbewerkt. Need I say more? Ja, je moet er
even je best voor doen om er een feestje van te maken,
maar dan weet je wat je op tafel zet èn wat je binnen krijgt.
Gemaksvoedsel: alles wat bewerkt is, bijv. snoep, koek,
gebak, pizza’s, pannenkoeken, ijs, zoutjes en chips. Ook
patat, beleg, vleeswaren, soepen, sauzen en blikvoeding
vallen hieronder. Gemaksvoedsel, oftewel comfort food
bevatten vaak veel kunstmatige stoffen, zout, e-nummers en
suikers. Ze voegen eigenlijk helemaal niets gunstigs toe en
brengen vaak meer schade toe aan jouw lijf dan je denkt.

Maar Naaz, is ons eten wel echt zo puur als we denken?
I’m sorry to dissapoint you honey: dat is het namelijk niet.
Ons voeding is al jaren niet meer wat het is geweest. Door
de vele GMO’s, chemische bestrijdingsmiddelen e.d. missen
we belangrijke vitaminen en mineralen die voorheen wel in
ons voeding zaten. In plaats daarvan krijgen we nu allerlei
schadelijke stoffen binnen.
Maar waar moet ik dan op letten als ik boodschappen ga
doen?
Kijk, ik ga het je in Jip en Janneke taal uit leggen. Echt,
simpeler dan dit ga je het niet krijgen. Beschouw deze tips
als het beste advies dat je ooit hebt gekregen op
gezondheid gebied:
#1:
Kies biologische producten of producten die zo min
mogelijk bewerkt zijn. GMO’s en chemische
bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor jouw
spijsvertering. Kies daarom nooit voor pitloze fruitsoorten en
vermijd meel, mais, soja, margarine en halvarine.
#2:
Koop verse producten en vermijd bewerkt voedsel
dat is voorverpakt. Deze zitten vol met
conserveringsmiddelen en verzwakken jouw maag en
darmkanaal.
#3:
Waar let je op als je naar het etiket kijkt? Heel
simpel: alles wat je niet kunt uitspreken is kunstmatig, dus
slecht voor je lichaam. How about e-nummers, suikers of
zoetstoffen? Legaal vergif! Terugleggen dus.
#4
Vermijd light producten. Dit voegt echt niets
positiefs toe aan jouw lijf. Zoek maar een keer op wat die
stoffen met jouw lichaam en geest doen. Pure horror.

#5
Ga voor vis dat gevangen is en vlees dat biologisch
is. Gekweekte vis en “normaal” vlees zitten vol met
hormonen en antibiotica. Vermijd kip en eieren uit een
legbatterij en probeer helemaal geen melkproducten te
nuttigen vanwege de hoeveelheid hormonen, caseïne en
fosfaat.
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Welke factoren spelen er nog meer die ten koste gaan van
jouw groei? Ben jij bijvoorbeeld iemand die niet buiten zijn
comfort zone durft te stappen of zit je vast in een giftige
omgeving? Kom er nu achter!
👉 Aangeleerd gedrag
Waarschijnlijk heb je er nog niet eerder bij stil gestaan en
dat is ook helemaal niet erg. Maar in feite worden we vanaf
het moment dat we worden geboren “geconditioneerd” met
allerlei opvattingen en gedragingen die eigenlijk niet eens
van onszelf zijn. Jouw “referentiekader” wordt ontwikkeld
tijdens verschillende fases in jouw leven. Op school had je
bijvoorbeeld hele andere normen en waarden als nu.
Daarnaast wordt jouw denkwijze gekleurd door de
verschillende “systemen” waar je in zit.
Jouw voetbalmaatjes hebben bijvoorbeeld niets gemeen
met je collega’s of familieleden. Het is daarom altijd goed
om jezelf het volgende af te vragen: wat neem jij mee dat
niet van jouzelf is? Zijn er bepaalde opvattingen die je los
moet laten, omdat ze ten koste gaan van jezelf en je
ontwikkeling? Waar komen ze vandaan en is het tijd om ze
onder de loep te nemen?
👉 Draaglast
Je bent al veel te lang met bagage aan het rondzeulen en
dat weet je maar al te goed. Maar iets in je zegt dat je maar
door moet gaan, omdat er geen andere manier is. Ben je
een alleenstaande moeder met 3 kinderen, werk je je als
vader kapot en lukt het nog steeds niet om alle buikjes thuis
te vullen? Dan kun je je hier heel goed in vinden en dat doet
pijn. Want je weet eigenlijk nooit wanneer het werken
ophoudt en die gedachte maakt je er niet vrolijker op.

👉 Comfortzone
Je hebt vast wel eens iemand horen zeggen: “Step out of
your comfort zone!” Een comfort zone is eigenlijk niets meer
en niet minder dan 1: het prettige gevoel dat jij hebt bij alles
dat bekend voor jou is en 2: het onveilige, enge gevoel dat
je krijgt als je iets nieuws moet proberen. Het kost nu
eenmaal moeite om uit je comfort zone te treden. Maar als
je door gaat zetten, zul je zien dat jij gaat groeien.
👉 Te strenge innerlijke criticus
Wat zijn je gedachten over jezelf? Hoe komen deze tot
stand? In hoe verre bekritiseer jij jezelf en ben je je bewust
van deze gedachten?
👉 Limiting beliefs
De wat? Nou: de limiterende gedachten die je over jezelf
en situaties hebt. En geloof me: ze kunnen op elk moment
en in elke situatie omhoog poppen. Een aantal bekende
voorbeelden:
1. Het idee dat je iets niet kunt;
2. Het idee dat iets niet kan veranderen;
3. Het idee dat je het niet waard bent;
4. Het idee dat iets nu eenmaal zo is;
5. Het idee dat het “teveel is”;
6. Geen vertrouwen in jezelf of in anderen hebben;
7. Angst voor verandering en hiernaar handelen;
8. De gedachte dat iemand je moet komen “redden”;
9. Het idee dat je alleen bent;
10.Het idee dat niemand er voor je is;
11. En dat je nergens bij hoort.
Limiting beliefs kunnen heel vervelend zijn en je zodanig
blokkeren dat het lijkt alsof je gewoon niet vooruit komt. Het
is daarom erg belangrijk dat jij je bewust gaat worden van je
gedachten. Op deze manier kun je:
1. Met jezelf het gesprek aangaan
2. Er achter komen waar deze vandaan komen en

3. Een plan maken om jouw limiting beliefs te doorbreken
Probeer de komende periode maar eens te letten op jouw
eigen limiting beliefs. Pak voor mijn part een kladblok erbij,
schrijf al je saboterende gedachten op ga turven. Je zult
echt versteld staan. Dit wil je jezelf toch niet aan doen?
👉 Grenzen bewaken
Voor veel mensen een vies woord en ik geef het eerlijk toe:
voor mij soms ook. Want waar trek je de grens? Hoe ver ga
je in de zoektocht naar geluk en vrijheid? Hoeveel avonden
ga je overwerken, hoe lang zul je jezelf uithongeren tijdens
crash diëten en hoe vaak ga jij ja zeggen tegen mensen die
je eigenlijk een keiharde nee wilt verkopen?
👉 Angst
“Fear kills the soul”. Vooral in de tijd waarin we nu leven is
angst een ziekte dat zich in je hoofd en lichaam verspreidt
als een virus en alles kapot maakt. Hoeveel verhalen hoor je
wel niet over mensen die zijn gestorven, omdat de stress
(dus angst) ze teveel is geworden? Hoeveel verhalen hoor
je wel niet over mensen die te horen krijgen dat ze ziek
waren en dat ze binnen een paar maanden de pijp uit
gingen? Vraag je eens af wat er zou gebeuren als er geen
angst was in je leven? Hoe zou je leven er uit zien?
👉 Locus of control
Je “locus of control” wordt in je leven bepaald door 3
dingen:
1. Jezelf; je eigen gedachten, emoties, acties, beslissingen,
je mindset, je basishouding en bijvoorbeeld je houding
op de werkvloer;

2. Anderen; acties, keuzes en de mening van anderen, wat
anderen van je vinden, wat je baas over jou denkt, of je
die promotie wel of niet krijgt, je reputatie en
bijvoorbeeld hoeveel mensen je berichten liken op social
media;
3. De rest van de wereld; het weer, wereldvrede, oorlog, het
verkeer, vreemde mensen op straat en hun gedrag, de
media, de beurs, juridische zaken, de economie of
overheidszaken.
Maar wat heeft dit allemaal met jou te maken? Precies! Jij
bepaalt in hoe verre situaties, gebeurtenissen en personen
invloed hebben op JOUW gedachten, JOUW emoties en
dus op JOUW gedrag. Als ik het zo uitleg, klinkt het dan niet
super easy? Want zeg nou zelf: het zou toch te zot voor
woorden zijn als jij jouw gemoedstoestand laat bepalen
door personen of zaken waar jij geen controle over hebt?

👉 Je onderwerpt jezelf
Je eigen behoeften in de koelkast zetten voor anderen,
voldoen aan andermans verwachtingen, hoge eisen aan
jezelf stellen. Ondertussen komen anderen overal mee weg.
Hou er eens mee op! Je bent veel te mooi om te doen wat
anderen niet voor jou zouden doen.
👉 Vlucht gedrag
Zijn er “lastige” emoties die jij liever niet voelt? Vind jij het
moeilijk om je kwetsbaar op te stellen? Het heeft geen zin
om situaties te vermijden en nooit risico’s te nemen. Het
leven “gebeurt” pas als je het toe laat! Ben jij iemand die
vaak in de vermijding zit, dan zoek je ook vaak afleiding
door ineens hard te gaan werken, te gaan eten en ben je
wellicht gevoelig voor verslavingen.
👉 Overcompenseren
Echt geen goede zaak. Waar dit niet alleen schadelijk is
voor jezelf, kun je hiermee ook schade toe brengen aan
anderen. Ben je aan het overcompenseren dan wil je, koste
wat het kost het gevoel hebben dat je controle hebt.
Hierdoor geef jij dingen niet of nauwelijks uit handen, wil je
alles zelf doen, maak je makkelijk verwijten naar anderen
toe en kun je zelfs anderen gaan kwetsen en manipuleren
om te krijgen wat jij wilt.

👉 Te grote of niet realistische doelen
Stel: je wilt afvallen. Je maakt met jezelf de afspraak dat je
binnen 4 weken 8 kg bent afgevallen. Je zegt tegen jezelf
dat je dit makkelijk kan, omdat Jantje, Pietje, Klaasje dit ook
heeft gedaan en je dit zonder blikken of blozen 2 kg per
week af valt. STOP right now! Wat ben je aan het doen? De
reden waarom de meeste mensen falen in het leven is
omdat ze de lat veel te hoog voor zichzelf leggen. En als het
niet lukt, maken ze zichzelf van alles wijs waardoor ze zich
alleen maar slechter voelen (fucking innerlijke criticus weer!)
Nu ga ik je weer terug fluiten: slow down. Laten we eerst
beginnen met: wat wil je vooral niet meer? Waarom wil je dit
niet? En verdeel het eens in kleine stukjes. Zet het
desnoods zwart op wit en maak het concreet. Maar stop in
ieder geval met het stellen van niet realistische doelen.
👉 Je stelt geen prioriteiten
Als jij een betere (financiële) gezondheid wilt, dan weet je
dat je elk aspect in je leven onder de loep moet nemen. Als
je dan elke zaterdag kacheltje lam thuis komt en de
volgende dag half depri op de bank gaat Netflixen stel je
dus geen prioriteiten. Wees je bewust van de patronen waar
jij voor kiest. Als je ergens voor wilt gaan is commitment erg
belangrijk.
👉 Niet investeren in jezelf
Deze hangt samen met het bovenstaande. Want wanneer
investeer je nu echt in jezelf? Is elke weekend uitgaan, dure
etentjes en merk kleding ècht investeren in jezelf? How
about elke ochtend op tijd opstaan, een gezonde start
maken en je zuurverdiende geld opzij zetten voor een
studie of sparen voor iets waar je echt iets aan hebt?

👉 Een lowsy dagbesteding
Wanneer je het lastig vind om prioriteiten te stellen en te
kiezen voor groei en ontwikkeling zal het vast geen
verrassing zijn dat jij te maken hebt met een dagbesteding
die gewoon nergens op slaat. En ik wil je nogmaals duidelijk
maken dat ik je echt niet aan het afbranden ben. Ik wil je
slechts bewust maken van het probleem. Want als je geen
goede dagbesteding hebt, hoe verwacht je dan vooruit te
komen?
Lieve schat, dit is één van de basics. Sta daarom op tijd op,
neem een kop thee, mediteer, maak een shake en zorg
ervoor dat je het halve werk al gedaan hebt voor de
ochtend voorbij is. Eet en drink op tijd, halveer je scherm tijd
en lees een goed boek voordat je gaat slapen. Ga op tijd
naar bed zodat je het hele riedeltje de volgende dag weer
kunt herhalen. Ik durf met honderd procent zekerheid te
zeggen dat jij je na 3 weken een ander persoon voelt en
veel meer aankunt.
👉 Je zit vast in een giftige omgeving
Een succesvolle mindset begint uiteraard bij jezelf. Het word
echter heel lastig als je in een omgeving zit waarbij er totaal
geen positieve bekrachtiging aanwezig is. Als jij jezelf blijft
omringen met mensen die altijd maar negatief aanwezig zijn
in wat voor vorm dan ook, is dit niet goed voor jouw groei.
Ze zeggen niet voor niets: waar je mee omgaat, word je
mee besmet.
Maar Naaz, hoe herken ik mensen met een giftige energie?
Nou heel simpel: kijk eens even naar de belangrijkste
mensen om je heen. Geven ze je positieve energie,
stimuleren ze je om aan jezelf te werken, accepteren ze je
volledig?

Of zijn ze precies het tegenovergestelde: werken ze continu
op je zenuwen, hebben ze altijd maar wat negatiefs te
melden, gaat het altijd maar om hun en waarderen ze jou
niet als persoon? Vertrouw me dan op mijn woord: het is
cruciaal om je grenzen bij dit soort mensen aan te geven.
Voordat je straks helemaal leeg bent. En ik begrijp echt dat
het lastig is, vooral als je iemand heel dicht bij je staat. Maar
zoals ik eerder al zei, je bent veel te mooi en waardevol om
jezelf te kort te doen.
👉 Focus op externe factoren
The grass is always greener on the other side. Wij mensen
willen altijd mooier, sneller en beter. Het zit helaas in ons
aard. En helemaal als een ander het beter heeft dan jij. Maar
ik wil je er echt op wijzen dat een ieder zijn eigen proces
door heeft moeten maken! Die vriend die het zo goed voor
elkaar heeft zit misschien wel diep in de schulden. En die
influencer die zoveel tripjes maakt is misschien wel dood
ongelukkig. Hou je asje-asje-asje blieft met jezelf bezig. Je
ogen uit je kop scrollen en kijken naar die insta-modellen
die het droomleven lijken te leven: het maakt het er echt
niet beter op. En dit is JOUW verhaal. Waarom er zelf niet
iets spectaculairs van maken op jouw eigen manier?
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Dan het stuk waar we soms nachtenlang van wakker
kunnen liggen en piekeren tot we er ziek van worden: een
slechte financiële gezondheid. Weet je, ik heb het allemaal
mee gemaakt. Zo erg dat ik op een gegeven moment moest
uitkiezen welke rekeningen ik de volgende maand ging
betalen. Of dat ik in de winkel aan het uitrekenen was of ik
de boodschappen wel kon betalen. En ook ik heb hier mijn
fouten in gemaakt. En dit is wat ik je erover kan zeggen.
👉 Boven je stand leven
A-merken in de supermarkt, dure merkkleding, onnodige
verbouwingen in huis en leven zonder een budget. Het zijn
allemaal voorbeelden van ‘boven je stand leven’. En ik snap
je echt. De maatschappij heeft een grote invloed op de
beslissingen die we maken. Maar het word tijd voor
bewustwording. Want we weten allemaal hoeveel geld we
kwijt zijn als we vier keer per maand uit eten gaan. En jouw
kleine is net zo blij met een stuk speelgoed van de Action
als met een duur videospelletje. En zo niet: dan moet je
even een gesprekje gaan voeren.
👉 Je stelt geen prioriteiten
Je geeft geld uit aan de verkeerde dingen. Want wat is nu
belangrijker, die allernieuwste smart tv of de lekkende kraan
in de badkamer? Een nieuwe keuken? Wedden dat jij veel
vaker met plezier staat te kokkerellen als je deze voor een
prikkie pimpt met keukenwrap? Hou je weer geld over voor
andere dingen. Er was een tijd dat ik met de nieuwste
telefoon rond liep en elke week naar de sauna en
zonnebank ging. Ik gaf honderden euro’s uit wanneer ik in
het weekend ging stappen.

En elke maand vroeg ik me af waar mijn geld naartoe ging.
Tot ik een keer op de ouderwetse manier met een
kasboekje ging zitten. Die dingen zijn op een gegeven
moment heel gauw opgehouden. En begrijp me niet
verkeerd. Ik zeg niet dat genieten verkeerd is. Maar
ondertussen ging ik met het ov naar het werk, raakte mn
buffer leeg en ging alles in huis stuk. En toen raakte ik
zwanger en raakte ik mn baan kwijt. De rest kun je invullen.
👉 Creditcards, leningen en onnodige abonnementen
Weet je, ik heb het nooit begrepen. Die mensen die uit het
niets een creditcard aanschaffen en schulden opbouwen.
Onnodig spullen aanschaffen op afbetaling. Je hebt geen
nieuwe laptop nodig. Die oude doet het prima. Je hebt geen
nieuwe smartphone nodig. Je hoeft alleen maar bereikbaar
te zijn. Een lease auto, vier telefoon abonnementen in huis,
streaming diensten? Doe eens even normaal.
👉 Er is geen ruimte voor ontwikkeling
Kijk ik snap het. We groeien op met het het idee dat
studeren, een baan zoeken, sparen en met pensioen gaan
DE manier is om te leven. Maar dat zal je nog eens vies
tegen vallen. For crying out loud, wie wilt er nou zijn hele
leven hetzelfde doen? Ik neem het je niet kwalijk. Het
hersenspoelen begint al vroeg. Wat ik je eigenlijk probeer te
zeggen: het is echt oké dat je je werk niet meer leuk vind.
Het is echt oké dat je weer wilt gaan studeren en het is oké
dat je andere dingen wilt in het leven. We zijn allemaal
mensen en we horen onszelf te ontwikkelen!

👉 Je hebt maar één inkomstenbron
Stel: je word ernstig ziek of je raakt je baan kwijt. Al je
spaargeld raakt op. Hoe nu verder? Wat een stress. I’ve
been there. Ik heb door de jaren heen verschillende
mensen gesproken die veel verstand van hadden van
financiën. Ze zeiden allemaal hetzelfde tegen me: zorg
ervoor dat je verschillende bronnen van inkomsten hebt.
Het liefst passieve inkomsten. Voorbeelden hiervan zijn
(v)bloggen, coachen, podcasting, (affiliate) marketing,
mystery shoppen, een (e)book verkopen, hapjes maken en
verkopen, een app creëren, een website bouwen, t shirts
ontwerpen, ads op je webzite zetten, traden, foto- of
videograaf worden op events…er is zoveel keus! En
misschien ben je wel een natuurtalent en ontdek je een
nieuwe passie! Als je nu nog zegt dat er niets is, dan eet ik
mijn schoen op. En ik begrijp je: het is eng. Maar wil je met
spijt door het leven gaan of op je sterfbed zeggen dat je
geleefd hebt?
👉 Je denkt dat je baas je zal verlossen
Gaat niet gebeuren! Je hoeft niet te wachten op die
promotie of hielen gaan likken om hogerop te komen. Je
hoeft niet dag in dag uit met die energie zuigende collega’s
in één ruimte te zitten en hopen dat er iets beters langs
gaat komen. Die arbeidsvoorwaarden zullen er niet beter op
worden. En misschien krijg je die promotie wel en krijg je
het wel naar je zin. All I’m saying is: durf stappen te zetten
zodat je niet afhankelijk hoeft te zijn.
👉 Je spaart niet
Kijk, als je het goed doet en niet boven je stand leeft hou je
vast wel 100 euro per maand over. Ik snap dat je daar leuke
dingen van wilt doen. Maar wat als je elke maand wat geld
opzij zet? Al is het alleen maar “voor het geval dat”. Stel dat
er iets kapot in huis gaat. Of je hebt een keer een
noodgeval. Dan heb je altijd iets bij de hand.

👉 Je durft geen risico’s te
nemen
Zoals ik al zei: het
hersenspoelen begint al
vroeg. Je hebt nooit geleerd
om zinvolle dingen met je geld
te doen. Of om van een beetje
geld meer geld te maken. En
dat snap ik. Want ik ben daar
ook geweest. Er zijn talloze
boeken en artikelen
geschreven over het maken
van betere keuzes op het
gebied van geld. Er is zoveel
informatie te vinden over het
investeren van je geld. Je
weet gewoon niet waar je
moet zijn. Maar de kennis en
de mensen zijn er. Je moet
gewoon even goed zoeken.
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Echt ik snap het: Its a lot to take in! Je hebt zojuist een
hoop informatie tot je moeten nemen. En een hoop daarvan
is gewoon niet leuk om te lezen. Maar weet je wat het
mooie is? Alles is op te lossen! Jij hebt het in je om een
compleet ander mens te worden. Want weet je, je hebt
zoveel meer in je mars dan jij denkt. Geloof me nou. En
mocht je dit nog niet gehoord hebben vandaag: you rock!
👉
De eerste stappen zetten naar een oplossing: het
erkennen van jouw problemen
Zoals ik in de introductie al aan gaf is het nooit leuk om toe
te geven dat je problemen hebt. Toegeven dat je met je
jezelf in de knoei zit is zwaar en maakt het voor velen “te
echt”. En dat snap ik. Lieve schat, ik heb er zelf in gezeten.
En ik ben hier jaren geweest. Maar genoeg over mij. Wat als
ik jou vertel dat er een last van je schouders af valt als je
eerlijk naar jezelf mag kijken, omdat je ook gewoon mens
bent? Wedden dat er een vloedgolf van emoties vrij komt?
Wat als ik zeg dat deze er gewoon mogen zijn? Try it. I dare
you
👉 Uit je comfort zone treden
Ok, wat nu? Hoe nu verder? Het eerste dat je nu gaat doen,
is uit je comfortzone treden. Waarschijnlijk heb je dit al
vaker geprobeerd. Laat me je uitleggen hoe dit proces
werkt zodat je dit gaat begrijpen.
De eerste fase ken jij als geen ander. Dit is de bekende
zone en is het makkelijkst om in te zitten. In deze fase doen
we alles wat bekend voor ons is en die bestaat vaak uit de
gedachten en het gedrag waar we juist zo graag van af
willen.

De tweede zone is de zone waar velen afhaken, omdat ze
hier te maken krijgen met hun limiting beliefs, een sterke
innerlijke criticus en zich teveel focussen op externe
factoren. Het is ook veel lastiger om door deze fase heen te
komen als je vast zit in een giftige omgeving. De tweede
fase kan heeeel lang duren en kan frustrerend zijn, want je
wilt het zo graag, met het lukt gewoon niet. Maar - als je hier
eenmaal door heen bent - kan het ineens heel snel gaan.

Eenmaal in de derde zone aangekomen, begin je al nieuw
gedrag toe te passen. Je leert jezelf nieuwe patronen aan
en je durft nieuwe dingen te proberen. Sure, je hebt wel
eens last van belemmerende gedachten, maar je weet waar
deze vandaan komen en dat deze niet bepalend hoeven te
zijn voor jouw proces. Je durft stappen te nemen en je straft
jezelf niet als je een eetback hebt. Je bent een dansje aan
het doen: je mag van jezelf naar voren en naar achteren
gaan. Je bent aan het leren en je doet het goed!
De vierde zone is de laatste zone. You made it! Een
gedeelte van de doelen waar je zo hard voor hebt gewerkt
heb je al bereikt. Je blijft nieuwe doelen stellen. Je staat
sterk en evenwichtig in je schoenen en je kent je krachten
en valkuilen heel goed. Je weet wat je wilt in het leven. Hoe
cool is dat?
👉 Doelen stellen
Alright! We komen ergens. Je weet van welke basishouding
jij af wilt, welke patronen jij moet doorbreken, en je wilt
doelen stellen. Maar hoe stel je doelen? We willen natuurlijk
voorkomen dat je te grote of niet realistische doelen gaat
stelen. Je gaat daarom een lijstje maken van alles waar jij
niet tevreden mee bent en waar je van af wilt.
Als je dit hebt gedaan ga je deze doelen “categoriseren”.
Dit betekent dat je ze op rang gaat ordenen. Stel je voor dat
je een lowsy gezondheid hebt, je huis wilt verbouwen en je
auto aan vervanging toe is. Dat zijn drie grote doelen! Die
heb je niet in een week, niet in een paar maanden en ook
niet in een jaar behaald.
Jij gaat dus kiezen wat prioriteit heeft. Je kunt nooit je huis
verbouwen als jij niet lekker in je vel zit, want daar is kracht
en doorzettingsvermogen voor nodig. Dat betekent dat je
als eerste gaat werken aan jezelf, want zonder jezelf gaat
het niet!

Als je helder hebt welke doelen eerder komen dan andere,
ga jij je doelen in subdoelen verdelen. Dit betekent dat je je
doel in kleine stukjes gaat hakken. Dit maakt het makkelijker
en overzichtelijker om jouw doelen te bereiken. Daarnaast
leg je je jezelf geen druk op en kun je je bijvoorbeeld elke
twee weken of maandelijks op iets nieuws focussen.
Remember, practice makes perfect! You got this!
👉 Nieuwe patronen opbouwen
Je zult er gaandeweg achter komen dat je gaat veranderen.
You’re just gonna feel brand new. Wees niet bang. Laat los.
Life is all about change and change is inevitable. Breek die
oude patronen af. Bouw die nieuwe patronen op. Werk aan
een nieuwe jij. Je mag. Het is tijd.
👉 Falen mag
Ook zul je er achter komen dat je een dansje gaat doen:
naar voren, naar achteren, weer naar voren, weer naar
achteren. Net als het leven is jouw transformatie een dans.
Je zult mindere dagen hebben. Je zult dagen hebben dat je
wilt opgeven. En dat je wenste dat je nooit was begonnen.
En die dagen horen er allemaal bij. Want je bent mens, weet
je nog?
👉 Je innerlijke criticus bijstellen
Weet je nog, die innerlijke criticus? Alle dingen die je tegen
jezelf zegt? Dat zal tijdens het proces ook veranderen. Als jij
ervoor kiest om zeer kritisch te zijn, jezelf geen break te
geven en lelijke dingen tegen jezelf te zeggen zul je het
heel moeilijk gaan krijgen. Maar kies je ervoor om jezelf te
gaan “empoweren”, jezelf te pamperen met liefde en
positieve en krachtige affirmaties te gebruiken: dan zal je dit
ook merken aan jouw proces. Het word letterlijk genieten.

👉 Trust the process
Oké, we zijn aan het eind gekomen van dit e-book. Bijna 40
pagina’s aan gelul en gezever van mij. Je hoofd zal wel op
ontploffen staan. Nog nooit heb ik zoveel moeite gedaan
om iemand als jij te bereiken. Je wakker te schudden. Je
hoop te geven. Je laten zien dat er andere manieren zijn.
En om je te vertellen dat je het in je hebt. Het moet er alleen
nog uit! Zie jezelf als een rups, wachtend op zijn prachtige
vleugeltjes. Het klinkt cheesy, ik weet het.
Maar weet je. You truly are a butterfly.
You just don’t know yet.
M’n laatste boodschap voor jou: Je fucking kan het.
En lukt het niet? Dan kun je me gewoon even een belletje
geven. Of een berichtje sturen.
Kijk maar. Alles mag. Ik ben er voor je.
You got this! Bye lieverd!
Naaz

