Vanuit Hart&Ziel
Heibloemdijk 1
5688 JV Oirschot
Tel: 06-57346257

Email:

zorgboerderij@vanuit-hartenziel.nl
info@vanuit-hartenziel.nl

1

Inhoudsopgave
Voorwoord
Onze missie
Sleutels zelf-liefde en zelfkennis
Opdracht 1: Jouw lichaam
Opdracht 2: Liefde voor jezelf stromen
Opdracht 3: Balans
Opdracht 4: Het moeten
Opdracht 5: Hoe is het nu en hoe wil ik het
Opdracht 6: Je doel stellen
Opdracht 7: Saboteurs
Opdracht 8: Positieve affirmatie
Opdracht 9: Actiepunten
Opdracht 10: Vallen en opstaan
Bonus oefening
De volgende stap
Tot slot

blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz 18

Balans, Rust en Plezier

Vanuit Hart&Ziel
Heibloemdijk 1
5688 JV Oirschot
Tel: 06-57346257

Email:

zorgboerderij@vanuit-hartenziel.nl
info@vanuit-hartenziel.nl

2

Hallo!
Leuk dat je de tijd neemt om dit e-book Balans, Rust en Plezier te lezen!
Het e-book kan jou de eerste stappen naar een leven met meer balans, rust en plezier brengen.
En uiteindelijk naar jou eigen “mooiste” leven!
Wij zijn Nick en Kirstie en staan vol vertrouwen in het
leven en we zijn GELUKKIG!
We maken keuzes in ons leven vanuit een aantal
kernwaarden, namelijk:
Liefde, Dankbaarheid, Plezier, Vanuit gemak,
Jezelf zijn, In verbinding en Groei.
We leven naar de 6 sleutels om je eigen “mooiste” leven
te leven.







Zelf-liefde
Zelfkennis
Verantwoordelijkheid
Verbinding
Vertrouwen
Eenvoud.

Wil je meer over de sleutels weten? Klik dan hier.
Aan de hand van de sleutels, nemen we jullie nu mee op een korte reis naar jezelf.
Voordat je begint zorg dat je de tijd en rust hebt om de opdrachten met aandacht uit te voeren.
Hoeveel opdrachten je per dag doet, maakt niet uit. Dat voel je wel.
Zorg dat je een schriftje, een pen en kleurtjes bij de hand hebt om alles in op te schrijven.
En schrijf als allereerste op hoe het nu staat met jouw rust, balans en plezier in je leven.
Welk cijfer geef je ze.
Zodat je na de oefeningen over een paar weken kunt checken hoe het er dan voor staat.
Er volgt eerst een korte inleiding en daarna kan je aan de slag!
Veel plezier!
Balans, Rust en Plezier
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Onze missie:
Onze missie is dat zoveel mogelijk mensen handvaten hebben om hun eigen leven te kunnen leven!
Ons streven is uiteindelijk dat mensen op hun sterfbed vol overtuiging kunnen zeggen:
Ik heb alles uit mijn leven gehaald wat er in zat!
Ik ben gelukkig geweest en heb genoten.
En nu is het voor mij tijd om te gaan en het is goed zo
We willen onze wijsheid en kennis delen over hoe je weer het heft in eigen handen kunt nemen en vanuit
meer ontspanning en geluk je eigen leven kunt leven.
Onze missie is dat zoveel mogelijk mensen handvaten hebben om een leven vanuit Liefde te kunnen
leven, voor zichzelf, onze kinderen en een ander.
Samen zijn, vallen en opstaan, verbinden, er op vertrouwen dat het leven ons dat brengt wat we nodig
hebben. En ondertussen genieten van de dingen en de mensen die we in ons leven op ons pad tegen
komen.
Mensen en kinderen weer laten vertrouwen op hun eigen gevoel, wijsheid en intuïtie.
Ze aanmoedigen om hun eigen licht weer te laten stralen.
En de kennis verspreiden dat iedereen helende liefdesenergie in zich heeft en daarmee zichzelf of een
ander kan helen, als ze de moed hebben om de weg naar hun eigen innerlijke wereld te bewandelen.
Dat je je eigen kinderen met jouw helende handen rust en balans kan brengen en kan voelen wat ze nodig
hebben als je afstemt op hun zuivere energie.
Waardoor we uiteindelijk met veel meer vertrouwen en kracht in het leven en de opvoeding komen te
staan!
We zien nu teveel ongelukkige mensen en kinderen. En het kan anders, het hoeft niet meer zo.
Jij kunt, met onze handvaten het andere voorbeeld laten zien aan jouw kinderen, om samen dat gelukkig
leven te leiden, vanuit ontspanning, liefde, balans en in verbinding met elkaar.
En dat onze kinderen ook de juiste handvaten tot hun beschikking hebben om hun eigen gelukkig leven te
leiden. Dat we samen mogen vallen en opstaan, want ook al hebben we dadelijk dat gelukkiger leven, we
zullen altijd hobbels op ons pad tegen blijven komen. Maar deze zullen we vanuit meer lichtheid kunnen
dragen. Het is de manier die jij kiest hoe je daarmee omgaat.
Hierin willen we gezinnen, kinderen en individuen begeleiden, coachen en de weg wijzen.
Waarom? Omdat we het iedereen gunnen en vooral onze kinderen.
Laten we het voor hen anders gaan doen, door bij onszelf te
Balans, Rust en Plezier
beginnen.
Want als iedereen zichzelf gelukkig maakt, is heel de wereld
gelukkig! Wie doet ermee?!
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Sleutels Zelf--liefde en Zelfkennis
Dit is de eerste stap naar Balans, Rust en Plezier. Deze sleutels kunnen niet zonder elkaar.
Onder Zelf-liefde wordt verstaan dat je liefde voelt voor jezelf en deze kunt laten stromen naar jezelf.
Dat je goed voor jezelf zorgt. Jezelf geeft wat je nodig hebt om je fijn te voelen.
Dat jij jezelf belangrijk genoeg vindt om jezelf op de eerste plek te zetten en dat je dat doet waar jij
gelukkig van wordt, waar je hart van overstroomt.
Want als jou kopje vol zit en overstroomt, dan kan je pas geven aan de ander.
Als jij jezelf voorbij loopt en overloopt van de stress en spanningen, ben je waarschijnlijk niet gelukkig en
kan je er niet voor een ander of jezelf zijn.
Om goed voor jezelf te zorgen en weten wat je nodig hebt, is Zelfkennis nodig.
Weten hoe je in elkaar zit, waarom je bepaalde gedragingen laat zien en patronen in je leven terug blijven
komen. Soms wil je wel, maar lukt het je gewoon weg niet.
Het is belangrijk om naar binnen te keren, te gaan kijken naar je innerlijke wereld.
Iedereen maakt positieve en negatieve dingen mee in het leven en slaat dit op in zijn lichaam en
energiesysteem. Beide keren wel eens terug in je leven. Dat je ineens een geluksgevoel hebt en terug
denkt aan iets fijns in je leven. Maar het kan ook gebeuren dat iemand een oud pijnstuk aanraakt in jou
en je weer dat kleine kind wordt van toen en zo gaat reageren.
Thema’s die vaak spelen zijn onzekerheid, niet gezien of gehoord voelen, afwijzing, gevoel hebben dat je
de les gelezen wordt, je niet goed genoeg voelen, het gevoel dat je het niet goed doet, waardoor je in de
weerstand gaat of jezelf terugtrekt.
Als je kennis hebt van jouw patronen, zal je ze eerder herkennen en er makkelijker mee om kunnen gaan,
het accepteren of ze ombuigen. Dus zal je met meer lichtheid en gemak door je leven wandelen.
Dus als we onszelf beter leren kennen, hoe we goed voor onszelf zorgen en wat we daarvoor nodig
hebben, zouden we vanzelf meer in balans komen, rust ervaren en meer plezier kunnen maken in ons
leven.
De volgende opdrachten gaan jou daarbij helpen!

Balans, Rust en Plezier

Vanuit Hart&Ziel
Heibloemdijk 1
5688 JV Oirschot
Tel: 06-57346257

Email:

zorgboerderij@vanuit-hartenziel.nl
info@vanuit-hartenziel.nl

5

Opdrachten
Lees eerst een opdracht goed door, voor dat je begint.
Zorg voor een rustige plek, waar je kan zitten of liggen en niet gestoord wordt.
Hou je schriftje en schrijfgerei bij de hand!
Tijdens visualisatie- en meditatie oefeningen kan het in het begin nog wat onwerkelijk voelen of voel je
niet altijd iets. Maar als je het vaker doet en je kan loslaten dat je iets ‘moet’ voelen van jezelf kan het zijn
dat je tintelingen voelt of warmte, of je ziet kleuren stromen.
Dat ligt er ook aan of je op voelen of zien gericht bent, dat kan bij iedereen verschillend zijn.
Geef het de tijd, de energie stroomt altijd, of je iets ervaart of niet. De intentie plaatsen is al voldoende.
Neem jezelf tijdens de opdrachten niet te serieus en als het een keer niet lukt, wees lief voor jezelf en
geef je zelf een glimlach!
Opdracht 1: Jouw lichaam
We beginnen met te kijken naar hoe goed jij voor jezelf en je lichaam zorgt.
Je lichaam is jouw ‘voertuig’ wat jou overal heen brengt. Ben jij je daarvan bewust? En wat geef jij aan
jouw lichaam terug? Zorg je er goed voor en luister je naar de signalen die jouw lichaam jou geeft?
Of ren je vaak maar door? Geef jij het de ontspanning die het nodig heeft?
Je mag vandaag dankbaar zijn voor je lichaam of je nu ‘gezond’ bent of niet. Het heeft al veel voor je
gedaan. Wat geef jij jou lichaam vandaag terug?!
 Maak eens een lijstje waar jouw lichaam van ontspant, wat het fijn vindt. Weet je het niet ga het
dan uit proberen en schrijf het later op.
 Ga nu eens even zitten of liggen en sluit je ogen. Concentreer je op je lichaam.
Hoe voelt je lichaam? Fijn of gespannen? Onrustig of rustig? Moe of energiek?
En alles is oké, het is alleen een momentopname en bewustwording van hoe jouw lichaam voelt.
Je kunt je lichaam scannen, door met je aandacht naar je hoofd te gaan, wat voel je daar, dan
naar je schouders en nek, buik, rug, bekken, benen en voeten.
 Neem dan een moment om te vragen aan je lichaam wat het nodig heeft.
En misschien zie je het in beelden voor je of krijg je woorden of kleuren door.
Het komt gewoon ineens in je op of het is het eerste waar je aan denkt.
Dat is bij iedereen verschillend.
Adem een paar keer diep in en uit en visualiseer dat
je bij elke uitademing het ongemak wat je voelt,
uitademt. En je ademt in wat jouw lichaam nodig
heeft.
Dat kan zijn ontspanning, liefde, energie, rust,
vertrouwen, gezonde voeding, water enz.
Adem net zolang totdat je lichaam prettig voelt.
En sluit af met dankbaarheid voor je lichaam.
Vanuit Hart&Ziel
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 Vind je mediteren niet zo fijn?
Je kan ook muziek aan zetten en je lekker los dansen of je lichaam met kleine klopjes lekker
loskloppen. Wat ook fijn is, is dat je gaat staan en je een beetje op en neer gaat shaken.
Dat alle spieren en spanningen lekker los gewiebeld wordt.
Kies een nummer wat op dit moment bij je past en laat je meevoeren op de muziek!
Het is echt heerlijk!
Frequentie: Deze oefening ga je de komende week 7 dagen achter elkaar voor dat je gaat slapen en voor
je opstaat heel bewust doen.
Je gaat ergens zitten of liggen en doet je ogen dicht. Je gaat voelen hoe jouw lichaam aanvoelt en wat het
nodig heeft. Schrijf elke keer je ervaringen op in je boekje.
Opdracht 2 (aanvulling op opdracht 1) LIEFDE VOOR JEZELF STROMEN
 Als je op aan het voelen bent wat jouw lichaam nodig heeft sluit je af met je handen op je hart te
leggen.
Dan visualiseer je dat er vanuit je kruin ( 7e chakra) universele liefdes energie van het universum
( de verbinding met boven, de lucht, de bron) naar binnen stroomt.
Door je hoofd, je nek, je schouders richting je handen en zo naar je hart.
Laat de universele energie binnen stromen en kijk of je het kan ontvangen.
 Je kunt ook je hart voor je zien en je stroomt de energie er naar toe in je visualisatie wat gebeurt
er dan? Hoe groot is jouw hart, is het open of dicht? Zie je een deurtje? Gaat het open of zit het
op slot?
Wanneer je de oefeningen doet ben je dan bewust van de gedachten in jezelf. Zijn er negatieve
stemmetjes die jou dingen toe fluisteren? En van wie zijn ze dan? Wie zijn jouw saboteurs?
Dat kunnen mensen zijn die jij in jouw leven bent tegen gekomen en die invloed hebben gehad op jou.
Je bent het niet waard, je doet het niet goed, je moet eerst voor een ander zorgen en dan pas jezelf enz.
Ben je ervan bewust en zeg ze dan liefdevol vaarwel en concentreer je dan weer op het stromen van
liefdesenergie naar je hart.






Spreek op het laatst nog een positieve affirmatie tegen jezelf uit:
Ik ben goed zoals ik ben
Ik mag er zijn
Ik ben het waard om liefde te ontvangen
Ik hou van mezelf

Het krachtigst werken ze als je ze tegen jezelf zegt in de
spiegel, terwijl je jezelf aankijkt!
Misschien onder het tandenpoetsen!
Deze oefening kan je elke ochtend en/of avond doen na
opdracht 1: Het voelen van je lichaam.
Lukt het niet elke ochtend en avond, doe het dan eens per
dag. Het gaat erom wat wel lukt!
Maar ook waar jij prioriteit aangeeft ;-)
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Opdracht 3: Balans
Om meer rust en balans te gaan ervaren is het belangrijk dat je ruimte creëert en gaat ervaren in jezelf.
Want als jij rust vindt in jezelf, ga je het ook buiten jezelf ervaren.
 Maak een lijstje met een overzicht van de dingen die jij in een week doet die jou energie geven en
wat jou energie kost. En kijk eens of het in balans is. Of het gelijk verdeeld is.
 Wanneer het niet in balans is, kijk een hoe dit komt en wat er nodig is om het in balans te
brengen.
 Doe nu elke dag minstens 1 dingen waar je energie van krijgt. Als je niet lekker in je vel zit, doe
dan minimaal 2 dingen waar je energie van krijgt. En vergeet er dan ook niet van te genieten.
Maak er een feestje van en voel je vooral niet schuldig!

Enkele voorbeelden wat jou misschien energie kan geven: een warm bad nemen, een wandeling in het
bos, iets creatiefs als kleuren, breien, schrijven, schilderen, meditatie, een boek lezen, in stilte zijn,
sporten.

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 4: HET MOETEN
Vaak MOETEN we zoveel van onszelf, waardoor we het ontzettend druk hebben…
 Schrijf hieronder wat jij allemaal moet van jezelf en zet daar dan eens achter waarom het moet.
Daarna vervang je het woord moeten door MAG.
En lees het rijtje dan nog eens door. Hoe voelt dat?
Vaak hebben we zelf een lading gelegd op MOETEN. Dat voelt heel zwaar, want het is een verplichting.
Als je het kan vervangen door MAG, dan heb je een vrije keus.
Dan kies je er zelf voor omdat je wilt dat je huis schoon is, dus je kiest er voor om te poetsen.
Om het zelf te doen of het iemand te laten doen.
Probeer eens op deze manier te kijken naar alle MOET dingen.
 Maak elke dag een lijstje van wat je MOET, vervang het door MAG en kijk wat je ook
daadwerkelijk WILT gaan doen.
 Maak keuzes, stel prioriteit, zeg NEE en plan tijd in voor jezelf om minimaal 1x per dag 15 minuten
iets te doen wat jou energie geeft.
 Mediteer elke dag 15-30 minuten, want het is bewezen dat mediteren jou innerlijke rust geeft en
balans.
Maak het je makkelijk. Kies gewoon op YouTube een meditatie die je aanspreekt en ervaar wat
het met je doet. Je kunt ook Qigong gaan doen, dat is door middel van bewegingsoefeningen een
vorm van mediteren. Ook te vinden op YouTube.
Doe dit een week lang elke dag en kijk eens wat het je gebracht heeft.
Schrijf na elke meditatie je ervaring op!

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 5: Hoe is het nu en hoe wil ik het.
Nu gaan we kijken wat jij wilt in jouw leven. Wat is jouw droomleven, jouw verlangen nu echt.
 Ga eens rustig zitten, zet een rustgevend muziekje op en schrijf op hoe jouw leven er nu uit ziet
en hoe je daar bij voelt. En ben dan gefocust op de thema’s Rust, Balans en Plezier.
 Schrijf nu op wat je mist in je leven. En durf eerlijk te zijn naar jezelf.
Daarna pak je een nieuw vel, doe je ogen even dicht en haal eens diep adem.

 Stel je nu eens het leven voor wat je zou hebben als je meer Balans, Rust en Plezier zou hebben.
En ben dan eens heel open en eerlijk naar jezelf. Het kan echt en je hebt het echt! Hoe zou je
leven er dan uit zien en voelen? Waar ben je dan en met wie? Wat doe je?
Schrijf vanuit een flow alles op, en zoveel als je wilt.
Schrijf ook op hoe jou eigen “mooiste” leven er uit zou zien! En alles is mogelijk!!!!
Zet eventueel een ontspannen muziekje op als je dat fijn vindt.
 Schrijf ook eens op wat er volgens jou nodig is om je eigen “mooist” leven te leven.

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 6: Je doel stellen
Je hebt boven je leven voor je gezien als je meer Balans, Rust en Plezier zou hebben.
Nu gaan we het concreet maken.
 Schrijf nu in 1 of 2 zinnen concreet op wat je graag als eerste nu zou kunnen doen om meer
Balans, Rust en Plezier te krijgen in je leven. En uiteindelijk jou eigen “mooiste” leven te creëren!
Stel een doel op. Of voor elke thema een doel.
Ik wil over een jaar……… of over een half jaar….
Geef jezelf wel ruim de tijd om het te behalen. Wees realistisch.
 Probeer nu met je ogen dicht te zien en te voelen dat je het gerealiseerd hebt.
Adem een paar keer diep in en uit en kom tot rust.
Voel je ademhaling vanuit je buik heen en weer stromen.
Dan zie je een deur voor je en je loopt erheen. Je staat ervoor en je weet dat als je door de deur
heen loopt jouw doel is gerealiseerd. Je opent de deur en stapt er door heen.
Waar ben je dan, wat en wie zie je om je heen en hoe voelt het.
 Schrijf nu op hoe jij je voelt als je het gerealiseerd hebt.
Dan kun je daar altijd op terugpakken, als het bijvoorbeeld even tegen zit.
Dan kan dat gevoel weer terug halen en er weer voor gaan!
Met vallen en opstaan, want dat is bij elke reis.
Maar de aanhouder wint. Blijf geloven en zoek hulp daar waar je die nodig hebt.

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 7: SABOTEURS
Nu hebben we ons doel (of doelen) helder en willen we het natuurlijk ook gaan realiseren.
Maar vaak komen er dan “ja, maars” op ons pad en negatieve gedachten.
En die kunnen heel sterk zijn en jou er misschien van gaan weerhouden om je doel niet te realiseren. Dus
gaan we kijken naar jou ‘saboteurs’ om dat te voorkomen.
 Wat houdt jou tegen om het doel te bereiken, waarom heb je het nog niet gerealiseerd?
Wie of wat houdt jou tegen om dat te gaan doen?
Schrijf in je boekje op welke negatieve gedachten en angsten omhoog komen.




Ik ben bang dat…
Ik moet…
Ik ben…

 Ga nu eens kijken waar deze gedachten vandaan komen, wanneer in je leven heb je die opgedaan
en door wie.
Je ouders, jezelf, leerkrachten, andere familieleden of mensen die een belangrijke rol in je leven
hebben gespeeld? Schrijf die achter elke negatieve gedachten en/of angst op.

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 8: POSITIEVE AFFIRMATIE
Om je ‘Saboteurs aan te pakken gaan we er positieve affirmaties tegenover plaatsen.
 Schrijf nu eens voor elke negatieve gedachte, overtuiging of angst een positieve
gedachte/affirmatie op. En lees de nieuwe affirmaties minimaal eens per dag hardop op en voel
bij elke affirmatie wat deze met je doet.
 Kies nu de negatieve gedachte waar je het meest last van hebt uit. Die het minst fijn voelt als je
hem leest.
Deze ga je de komende week voor het slapen voor de spiegel tegen jezelf zeggen.
Kijk dan jezelf aan en spreek het rustig uit. 3x keer achter elkaar en tussendoor voel je wat het
met je doet. Of het makkelijk gaat, of je het al gelooft of niet. Voel je weerstand?
Als je dat voelt, laat die er zijn. Voel hem, herken hem en laat hem los.
Zeg de zin nog een keer extra, tot de weerstand weg is. Je zult merken dat het makkelijker wordt.
 Als de zin goed voelt en je gelooft hem pak je een andere zin en ga je daarmee aan de slag.

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 9: ACTIEPUNTEN
Nu jij je ‘Saboteurs’ helder hebt en genoeg positieve gedachten hebt om deze om te zetten, als ze
omhoog komen, kun jij actiepunten op gaan stellen voor je doel(en).
Schrijf nu actiepunten op voor je doel.





Actiepunten voor elke dag
Actiepunten voor deze week
Actiepunten voor over een maand
Actiepunten voor over een half jaar

Het tijdsbestek kan je aanpassen. Maar zorg dat je elke dag iets kleins doet richting je doel.
En schrijf dit op in je boekje. Maar ook in je agenda de actiepunten, zodat je er aan herinnert blijft.
En vergeet niet de weg van lichtheid, gemak en plezier te blijven volgen.
Lukt het bij een bepaald actiepunt niet, zijn er strubbelingen op je pad en kom je niet vooruit?
Kijk dan welke andere weg je kan bewandelen, waarbij je op hetzelfde punt uit komt, maar waarbij alles
vanzelf stroomt en naar je toe komt! Dan zit je op het goede pad!

Balans, Rust en Plezier
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Opdracht 10: VALLEN EN OPSTAAN
Blijf lief voor jezelf, ook als het even tegen zit en je denkt dat het niet gaat lukken. Het kan niet van de een
of andere dag veranderen. Al zouden we dat wel heel graag willen.
Geef niet op, het zal met vallen en opstaan gaan. Maar blijf geloven in datgene wat je wil.
Maak extra positieve gedachten als het tegenzit, zodat je de positieve energie weer naar je toe kan
trekken. Want wat je uitzendt, krijg je terug. Wet van de aantrekkingskracht, hier kun je op Google
genoeg over vinden, wil je hier meer over weten!
BONUS- oefening
Maak voor jezelf vijf kernwaarden, waarop jij al je keuzes baseert, gericht op jouw doel.
Dus als je kernwaarden Rust, Balans en Plezier zijn, en je moet een keuze maken, bijvoorbeeld of je eens
per week een avond extra wil gaan werken. Dan kijk je eerst of het jou meer rust, balans en of plezier
geeft. Is het een NEE, dan doe je het niet.
Vraagt iemand of je mee naar de film wil, doe je hetzelfde en daar baseer je je keuze dan op.
Dan brengt het jou echt daar waar je wil zijn!
Zo simpel is het! En vergeet tijdens de weg ernaar toe niet te genieten!!!
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De volgende stap…
De volgende stap is sleutel 3 Verantwoordelijkheid. Dat je je bewust bent van de keuzes die je gaat
maken om een leven met meer Balans, Rust en Plezier te hebben. En wat die voor jou en de ander te
betekenen hebben. Dat je de verantwoording gaat dragen voor je keuzes.
Je mag keuzes maken die goed zijn voor jou, dat moedigen we juist alleen maar aan.
Maar bedenk wel wat die keuzes met een ander doen en hoe je ze kan maken met respect en liefde voor
jezelf en de ander.
 Voorbeeld: Je gaat minder werken, om meer rust te krijgen. Of je gaat wat vaker iets leuks doen
om meer plezier te ervaren. Visualiseer eens hoe dat er uit gaat zien en wat dat voor
consequenties heeft en wat je moet gaan regelen.
Daarna komt sleutel 4 Verbinding om de hoek kijken. Wat je graag wilt delen met anderen doe je vanuit
een liefdevolle manier. Zonder schuldgevoel of angst voor afwijzing. Daarvoor is ook weer een stukje
zelfkennis nodig. Vanuit welke rol ga je in verbinding met de ander.
Welke angsten heb je en hoe kan je deze loslaten? Welke positieve affirmatie kan je plaatsen?
En hoe kan je vanuit vertrouwen het gesprek aangaan?
Dit kunnen wij je niet in een e-book leren, omdat het vaak een persoonlijk proces is, die bij iedereen
anders loopt. Waarbij je vaak tegen bepaalde patronen aan loopt, die je niet altijd wil of kan zien.
Er is meer verdieping nodig om daar verandering in te brengen.
Het samen doen en oefeningen in de praktijk maken het gemakkelijker, brengen jou patronen wel naar
boven en geven jou de handvaten die je nodig hebt om liefdevol in verbinding te zijn.
Enkele tips kun je vinden in onze Blog Drie tips om meer in verbinding te zijn met een ander.
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Sleutels 5 en 6 Vertrouwen en Eenvoud, zorgen dat je vanuit gemak en met plezier je doel kan realiseren.
Als je er vanuit gaat dat het leven je alles zal geven wat jij nodig hebt, als jij de juiste intenties plaatst en
positief blijft denken en je het vertrouwen hebt dat jij alles aankunt wat er op jouw pad komt kun je meer
leven vanuit ontspanning.
Vanuit vertrouwen maak je keuzes en durf je het leven ook echt aan te gaan.
Je staat krachtig in het leven en de opvoeding. Je weet dat wat jij voelt klopt en durft te vertrouwen op
jouw intuïtie en eigen wijsheid!
Je gelooft en vertrouwt erop dat alles mogelijk is.
Waar een wil is, is een weg!
Als we daarnaast meer tevreden zijn met wat we hebben en wat er al is. In combinatie met het besef dat
het al goed is! Dat wij al goed zijn! En we niet meer overal heen hoeven, overal bij hoeven te zijn en alles
te hebben wat een ander heeft. Dan verloopt ons leven vanzelf al rustiger.
Je geniet van wat er al om je heen is. Van de natuur, die vogels die fluiten, de mensen en kinderen die om
je heen zijn. Je hebt innerlijk rust en voelt je tevreden, waardoor je gewoon kunt zijn met jezelf en wat er
op dat moment is. Je leeft in het NU, meer in balans en vanuit plezier en gemak!
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Tot slot…
Wij wensen jullie een goede reis naar een leven vanuit Balans, Rust en Plezier.
Jouw eigen “mooiste” leven!
Mocht je tegen dingen aanlopen en/of je meer willen verdiepen in de sleutels, neem dan een kijkje bij het
jaartraject Creëer je eigen leven!
https://vanuit-hartenziel.nl/trainingen-en-cursussen/jaartraject-creeer-je-eigen-leven/
In het kort:
Ik neem je op reis naar jezelf en we gaan echt spijkers met koppen slaan! Jij gaat er voor zorgen dat jij
jouw eigen leven gaat leven! Je mag gaan doen waar jij gelukkig van wordt!
En je zult meer rust, balans en plezier vinden in jezelf en je leven :-)
Dit aan de hand van de 6 sleutels die in dit e-book al aanbod zijn gekomen.
 ZELF-LIEFDE, om de liefde voor jezelf weer volledig te laten stromen, waardoor je het vervolgens
weer door kunt geven aan anderen.
 ZELFKENNIS, om meer inzichten te krijgen in jouw patronen en overtuigingen en deze los te laten
en doorbreken.
 VERANTWOORDELIJKHEID, om volledig achter je keuzes te gaan staan en daar de consequenties
voor kunnen en willen dragen.
 VERBINDING, om op een liefdevolle manier in verbinding te zijn en te blijven met jezelf en een
ander.
 VERTROUWEN, om te weten dat alles al GOED is en het leven jou ECHT alles brengt wat jij nodig
hebt om jouw “lessen” te leren en waar jij jouw aandacht naar uit laat gaan.
 EENVOUD, om tevreden zijn met wat al is en in aandacht in het moment daarvan te kunnen
genieten.
Een jaar lang in een veilig groepje met gelijkgestemden werken naar jou mooiste leven! Het eerste half
jaar kom je eens per maand bij elkaar in mini-retraite-vorm, krijg je online coaching en persoonlijke
coaching om echt verandering neer te kunnen zetten in jouw leven!
En in de zomer kun je je eigen “mooiste” leven gaan leven 
Na de zomer is er een terugkomdag en nog online coaching om samen te vallen en op te staan!
Samen staan we sterker 👊 en maken we onszelf gelukkiger! De jaartraining start op 4 januari 2019
Heb je meer interesse in een korte cursus Bewust Jezelf ZIJN,
een Retraite of 1 op 1 coaching d.m.v. Paarden, Healing of
Reading, dat kan natuurlijk ook!
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