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SLEUTEL 1
Durf te kiezen

Laten we bij het begin beginnen. 

En dat is: Word je ervan bewust 
dat je een keuze hebt. Altijd en overal.

Vaak voelt het niet zo in het leven. Want je hebt 
er tenslotte niet bewust voor gekozen om bijvoor-
beeld je baan te verliezen, dat een dierbaar mens 
overlijdt, deze ziekte te hebben, geen partner te 
kunnen vinden of geen kinderen te krijgen. Je had 
het graag anders gewild. Het overkwam je en je 
kon er niets aan doen.  



Dan kan het best irritant zijn als iemand zegt dat je ook dan een 
keuze hebt. Ik bedoel: Je hebt weliswaar niet gekozen voor wat je 
overkwam, maar je hebt een keuze hoe je ermee omgaat.  

Misschien heb je er juist wél voor gekozen om zo te leven zoals je 
doet, bijvoorbeeld om zonder kinderen door het leven te gaan. Dan 
kan je met mensen te maken krijgen die deze keuze niet begrijpen, 
die je ervan willen overtuigen om een andere keuze te maken. Ook 
hier staat het je vrij om te kiezen hoe jij ermee om wilt gaan.
Elke dag maken we keuzes. Soms bewust, vaak onbewust. 

We kiezen welke kleren we dragen, hoe we ons haar doen, met wie 
en waar we afspreken en hoe laat, naar welke film we kijken, wat 
we gaan eten, waar we met vakantie naar toe gaan etc. 

Er wordt ALTIJD gekozen.

Zelfs als jij NIET kiest. 
Want dan kiezen anderen voor jou.

Een voorbeeld: 

Als iemand je vraagt of je chocolade 
lust en je zegt ‘ja’, dan geef je de ander 
het beslissingsrecht welke chocolade 
hij of zij jou geeft. Zo kan het gebeuren 
dat je witte chocolade als cadeau krijgt 
terwijl je alleen maar pure lust. Doordat 
je dat niet duidelijk hebt aangegeven 
krijg je nu wat de ander voor jou heeft 
gekozen en besloten. Met de beste 
bedoelingen weliswaar, maar ja…

Maar zelf kiezen dat kan je ontwikkelen.

Kijk maar naar je leven. Als kind kiezen je 
ouders naar welke school je gaat, wat voor 
kleren je aan doet en hoe je haar zit. Als puber 
beslis je al vaker zelf hoe je je gaat kleden en 
wat je met je haar doet en als volwassene 
maak je die keuze helemaal zelf.

De vraag, waar het echt om gaat is: Wat wil JIJ?

Stel je voor, ik geef je nu een toverstaf in handen waarmee je alle keu-
zes ZELF kunt maken. Alles is mogelijk en alles kan. Met jouw toverstaf 
heb je nu alle kansen in de hand om te doen wat je het liefst wilt doen 
en te zijn wie en wat je het liefst wilt zijn. Kortom, zodat je je rondom 
gelukkig voelt. Wat kies je dan? 

Hier de eerste uitdaging:

Omdat je het misschien niet zo gewend bent om overal een bewus-
te keuze in te maken, hier een kleine oefening om je keuze-spier te 
trainen . 

Pak een pen en papier. TiP: schaf een speciaal notitieboekje aan voor 
deze cursus, want er komen nog meer oefeningen. 

Denk eraan:

Alles is mogelijk! Alles lukt! Alles kan!
Er bestaat geen maar!

Laat je gaan!



DE OEFENING

Neem pen en papier bij de hand. 
Ga een half uur zitten en schrijf op:

a.  Hoe wil ik mij het liefst voelen?
b. Hoe wil ik als persoon zijn?
c. Met welke mensen wil ik samen zijn?
d. Waar en hoe woon ik het liefst?
e. Waar en hoe werk ik het liefst?

Belangrijk bij deze oefening is dat je opschrijft wat als eerste in je 
opkomt. Ga er niet over nadenken. 

Zo kan je er zelf nog veel meer aan toe voegen om helder te krijgen 
wat jij het allerliefst wilt.

Schrijf het gewoon op! 



Kies voor jezelf! 
Nu is je kans!

Hoe vond je vorige oefening? 
Spannend? 
Eng? 
Bevrijdend? 
Krijg je er energie en inspiratie van? 
Ik hoor het graag.

Ook als je ergens tegenaan loopt of vragen hebt, laat het mij even 
weten. Mail dan naar: kathrin@vrouwinkracht.nl

In de volgende sleutel gaan we kijken wat je lichaamstaal over je vertelt. 
Vaak is dat anders dan je denkt.2



SLEUTEL 2
Wat jouw lichaamstaal 
over jou vertelt

Spreek jij lichaamstaal? 
Weet jij wat je naar anderen uitstraalt 
met de manier waarop je loopt, staat, zit, 

kijkt, spreekt etc.? 

Jouw lichaam vertelt meer 
over jou dan je met woorden 

of  gebaren zegt.  

En of je je ervan bewust bent of niet – het heeft allemaal 
invloed op hoe je je voelt, hoe sterk je in je schoenen 
staat en hoe je met jezelf, de reacties van anderen en de 
wereld om je heen omgaat. 



Wat is eigenlijk lichaamstaal?
Iedereen “spreekt” het onbewust, maar bijna niemand kan het 
bewust begrijpen. Lichaamstaal zijn alle signalen die je met jouw 
lichaam afgeeft. Iedereen doet het, we zien het ook wel, maar het 
is zo subtiel dat je er haast geen woorden aan kunt geven. 
En toch is het communicatie. 

We communiceren op verschillende manieren: 

» Met woorden (verbaal), dus de inhoud van een gesprek, 
 wat we zeggen. 
» Zonder woorden (non-verbaal)= zo geven we (vooral 
 onbewust) altijd extra informatie over wat we zeggen, 
 bv. of we het grappig, serieus of boos bedoelen, 
 of dat we liegen of de waarheid spreken. 

Opmerkelijk is, dat we lichamelijke signalen vaak niet eens opmerken 
als de woorden positief zijn en de boodschap ook positief bedoeld is. 
Als het negatief bedoeld is merken we dat juist wel en veel sneller op. 
Je wordt bijvoorbeeld enorm overdonderd door het volume en 
de intensiteit waarmee iemand iets zegt. 

Misschien zelfs zo erg dat je even niet meer...



PROBEER HET EENS

Kijk in de spiegel en kijk hoe jij staat, wat jouw houding is, 
hoe je jezelf in de ogen kijkt.

Vertrouw jij deze persoon?  
Wil jij graag met deze persoon samen zijn? 

Zo niet, verander je lichaamshouding en je mimiek tot dat wel het 
geval is. Dit kun je elke dag doen, voor elke spiegel, waar en wanneer 
je maar wilt. 

Als je dat principe leert en zelf toepast word jij de baas over je eigen 
leven.  Beetje bij beetje voel je je beter, sterker, zelfverzekerder en 
zelfs mooier. Zelfs jouw stem zal positief gaan veranderen. Dat is het 
gevolg van anders te communiceren, en dat zonder een enkel woord. 

Heb je hier vragen over of ben je nieuwsgierig geworden naar wat je 
nog meer kan met lichaamstaal? Laat het me weten. 

Mail dan naar: kathrin@vrouwinkracht.nl

In de volgende stap gaan we het hebben over vertrouwen.  
In hoeverre vertrouw je jezelf? 3



SLEUTEL 3
Durf te vertrouwen

Zoals we in de laatste stap 
hebben gezien en ervaren helpt het 
veranderen van je lichaamshouding 

al om je beter te laten voelen. 
Dit gevoel heeft nog een ander 

geweldig effect – het versterkt jouw 
vertrouwen. 



Waar het op neer komt is dit:
Durf erop te vertrouwen dat het gaat lukken

Vertrouw op je eigen kracht en je 
vaardigheden. 

Vertrouw ook op de hulp van anderen. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan?  In het begin lijkt het daar 
inderdaad op. Vertrouwen dat je kwijt bent geraakt komt vaak niet 
vanzelf terug. Dat moet je opnieuw leren en oefenen, oefenen, 
oefenen…tot het weer vanzelf gaat. 

Als je steeds betere keuzes gaat maken en je jouw eigen lichaamstaal 
en die van anderen steeds beter leert te ‘lezen’ bouw je ongemerkt 
vertrouwen op. Hoe vaker jij ermee bezig bent hoe sneller iets binnen in 
je lichaam in beweging komt, ook vastgeroeste denk- en actiepatronen 
en emotionele barrières. Dat kan beangstigend zijn, maar geloof me, je 
krijgt alleen op je pad wat je ook daadwerkelijk aan kunt. Daar kun je op 
vertrouwen! 

Wat gebeurt er als je wel wéét wat je wilt en wat je kan maar je 
hebt geen vertrouwen dat het je ook gaat lukken?

Dan doe je niks. Dan wacht je af en hoop je dat iemand jouw talent zal 
herkennen en je zal aanmoedigen. In de meeste gevallen gebeurt dat 
echter niet en daar sta je dan. Je raakt gefrustreerd, wordt misschien 
zelfs boos en verdrietig.  

Maar zeg eens eerlijk: Hoe kan een ander jou vertrouwen als jij jezelf 
niet vertrouwt? 
Daarin zit de uitdaging. 

Vertrouw op jezelf. 

Gedurende ons hele leven moeten we op veel verschillende vlakken 
vertrouwen hebben: in andere mensen, in situaties, dat het goed komt, 

op beslissingen die wij of anderen nemen, dat ons levenspad het juiste is, 
in God (in welke vorm dan ook), de politiek, de wereld, het leven…



ER IS ALTIJD EEN STEMMETJE IN JE, DAT JOU VERTELT OF HET 
GOED ZIT OF NIET. 

Jouw lichaam weet het precies. Meestal is dat een gevoel in de buik. 
Vooral als je spanning hebt. Je krijgt bijvoorbeeld een knoop in je 
maag als je je veel zorgen maakt. 
Erger je je over iets slaat de boosheid vaak op de lever. In het ergste 
geval kun je ‘gal gaan spugen’. 
Voel je je gekwetst voel je dat in het hart-/longgebied en kan je 
moeilijker ademen. 
Voel je je onveilig dan kan je obstipatie of juist diarree hebben. 

Maar aan de andere kant: als je er zeker van bent dat het juist is, 
krijg je vlinders in je buik, ben je vrolijk, barst je van energie en kan je 
niet anders dan glimlachen. Dan ben je ontspannen, adem je rustig en 
diep en voel je je goed en zelfverzekerd. 

Dus, vertrouw op de taal en de stem van 
jouw lichaam. Geloof in jezelf en je eigen 

vaardigheden.



HEB JE HET GEVOEL DAT JE ER ZELF NIET UITKOMT?

Vraag dan om hulp. 
Dat is juist een teken van kracht, want alleen jij weet wat je nodig hebt en 
je gaat er zo voor zorgen dat je het krijgt om weer zelf verder te kunnen. 
Je kan hierover nog meer informatie vinden in mijn blog over hulp vragen. 
Klik hier  om naar de blog te gaan. 
http://vrouwinkracht.nl/help-ik-kan-het-niet-alleen

Luister eens naar dit liedje van Thomas Berge, die jou aanmoedigt en 
ondersteunt om in jezelf te geloven. 
https://youtu.be/CTn37Hvvctc 

Ik zelf ben een voorstaander van om altijd met je lichaam te werken om je 
beter te voelen. Om je (zelf)vertrouwen te versterken kan je deze krachtige 
Yoga-oefening doen, de Krijger (om te beginnen de eerste vorm). Omdat 
ik zelf alleen Yoga-beoefenaar ben en geen docente hier een filmpje van 
Denise.
https://youtu.be/gFM5Jy9FgIw 

De volgende sleutel gaat nog een stap verder hierin, 
want dan hebben we het over trots zijn op jezelf. Mag dat überhaupt?4

http://vrouwinkracht.nl/help-ik-kan-het-niet-alleen/
https://youtu.be/CTn37Hvvctc
https://youtu.be/gFM5Jy9FgIw
https://youtu.be/gFM5Jy9FgIw


SLEUTEL 4
Wees trots op jezelf

Deze is wel kort, maar heel krachtig!

Ja, je mag trots zijn op jezelf! 



Wil je wachten tot andere mensen je laten weten dat ze trots op 
jou zijn? 

Dan wacht je waarschijnlijk je hele leven lang en vaak tevergeefs. 
Hoe veel complimenten heb je de laatste tijd gekregen? Voor wat je 
deed, hoe je eruit ziet, voor wie je bent…?  

Wachten tot anderen zien wat voor een geweldig mens jij bent zorgt 
voor veel teleurstelling en frustratie. Want, wees eens eerlijk: hoe 
vaak zeg jij tegen je collega, je vader of moeder of je vrienden dat ze 
geweldig zijn, hoe goed ze iets doen en hoe trots jij op hen bent? 

De meeste mensen vinden het moeilijk om complimenten te geven en 
nog moeilijker om te ontvangen.

Hoe dat komt? 

We hebben het niet geleerd. Niemand leert ons als kind hoe je een 
welgemeend compliment geeft en hoe je deze ontvangt. We zijn 
veel sneller met fouten te benoemen en ons en anderen daarvoor te 
straffen. 

Daardoor voelen we ons vaak onzeker. Krijgen we een welgemeend 
compliment zwakken we het af of lachen het weg. Een compliment aan 
anderen geven gaat ons vaak makkelijker af. Toch voelen we ons weer 
onzeker en soms zelfs beledigd als de ander ons compliment niet kan 
ontvangen of niet weet hoe ermee om te gaan. 
Zo blijven we in een cirkel draaien… tot het moment dat we er klaar 
mee zijn. 

Wees trots:

»  Op alles wat je al bereikt hebt. 
» Op waar je nu staat in je leven. 
» Dat je nu voor jezelf durft te kiezen en 
 voor  de dingen waar je blij van wordt. 
» Dat jij bent wie je bent.



Dus: de UITDAGING bestaat daarin om te leren trots op jezelf te zijn. 
De volgende oefening is er een goed begin voor:

DE OEFENING

Stap 1:  Neem een notitieboekje 
Stap 2:  Schrijf elke dag minimaal 3 dingen op die 
  je vandaag goed hebt gedaan. 
Stap 3:  Doe dat minimaal 4 weken lang 

Ja, het kost discipline en training, maar 
– geloof me – je zult zeker 3 punten vinden, 

misschien zelfs meer.  

Zodoende train je om jezelf steeds leuker te 
vinden … en wordt je het ook.

En nu… DOEN. 



Succes! 
Ik wens je veel plezier op deze ontdekkingstocht.

Ben je in de stemming voor een grappig liedje? 
Kijk hier maar naar…een liedje over complimenten geven en krijgen. 
Het is wel kinderlijk, maar zegt precies waar het over gaat … 
https://youtu.be/rtP-8Rs8C_s 

Zeggen mensen weleens tegen je dat je eigenwijs bent? 
Of ben jij Eigen-Wijs?5

https://www.youtube.com/watch?v=rtP-8Rs8C_s&feature=youtu.be


SLEUTEL 5
Durf eigenwijs te zijn

Er is niks mis met eigenwijsheid, als je het 
hebt over EIGEN – WIJSHEID. Dat is de 
wijsheid, die er al in je zit. Jouw lichaam 

en jouw diepste kern weten wat het 
beste voor je is. Dat is de stem van jouw 

ware IK. Wie jij werkelijk bent. 

Nu vraag je je misschien af: 
Waar heb je het over? 

Ik zal het verduidelijken. 



Heb je het wel eens meegemaakt, dat je duidelijk wist dat je 
gelijk had? Dat je voelde: DAT is de enige juiste beslissing? Dat je 
gewoonweg niet anders kon dan alleen maar DAT te doen? En hoe blij 
je ervan werd als je DAT deed? 

Een voorbeeld: 

Toen ik begin 20 was en werkloos leken al mijn 
toekomstperspectieven aan diggelen te vallen. Toen kreeg ik 
van iemand een boek met allerlei stageprogramma’s in het 
buitenland. Eén daarvan spraak mij bijzonder aan en terwijl ik 
vroeger nooit van thuis wel wilde voelde ik nu de sterke drang 
om mij daarvoor aan te melden. Ik solliciteerde op landen, waar 
ik nog nooit was geweest, had geen idee wat mij te wachten 
stond en of ik er het geld voor had. Het maakte niet uit, ik 
MOEST het gewoon doen. Ik werd aangenomen en deed mijn 
stage in Nederland. Dat was het begin van mijn leven hier. 

Dit was de stem van mijn EIGEN-WIJSHEID. En die heb jij ook in je! 
Die je heel duidelijk laat weten: Ja, dat is goed voor je, dat moet je 
doen! Net zo goed gaat dit op voor waarschuwingen als iets juist niet 
goed voor je is. Zoals we al eerder hebben gezien gaat het om het 
“buikgevoel”, want meestal voel je het in je buik. 

Je EIGEN-WIJZE stem is iets heel anders dat het stemmetje in je 
hoofd, dat je vaak vertelt: “niet doen, dat kan je tóch niet. Wat zullen 
de andere mensen wel niet denken? Wees voorzichtig, er zou iets 
kunnen gebeuren! Dat kan je niet maken, dat hoort toch niet. Jij weet 
er niks van, want je hebt geen kinderen… “etc. Dat zijn alleen maar 
aangeleerde dingen van vroeger. Dat is niet JOUW stem, maar de stem 
van je ouders, opvoeders, leraren, leidinggevenden en andere mensen 
die jij als een autoriteit ziet. 

Dat is niet, wie Jij bent. 



Wil jij jezelf beter leren kennen? Dan nodig ik je uit om wat vaker met 
je aandacht naar je buik te gaan en te voelen wat die jou wil zeggen. 

Leer ernaar te luisteren en wees lekker EIGEN-WIJS.

OPDRACHT

Stap 1:  Neem elke dag drie keer 5 minuten de tijd om 
  stil te worden en naar binnen te luisteren. 
Stap 2:  Stel jezelf een vraag en luister naar wat 
  jouw buikgevoel voor antwoord geeft. 
Stap 3:  Volg deze ingeving.
Stap 4: Ervaar hoe je je daarbij voelt.

Als je wilt kan je deze ervaringen in je notitieboekje opschrijven. 
Zo zal je later een ontwikkeling in zien.

Strek je voelsprieten maar 
uit en probeer het uit!

Ik ben benieuwd hoe dit voor jou was? 
Laat het me weten via kathrin@vrouwinkracht.nl

De volgende stap gaat over 100% jezelf zijn.  
Voor hoeveel procent ben jij nu jezelf?6



SLEUTEL 6
Wees 100% jezelf



Weet je eigenlijk wie je werkelijk bent? 
Alleen als je 100% jezelf bent, ben je op je best. 

En dat begint met te aanvaarden wij jij bent. Dat betekent niet, dat je geen 
minder leuke eigenschappen meer hebt. Die zijn er nog wel, maar dat mag ook. 
Alleen weet je er mee om te gaan. Het betekent ook dat je aanvaardt wat er 
nu in je leven is of juist niet. 

Kijk eens naar een baby of puppy.

Zo puur, zo onschuldig, zo helemaal in het moment, niets anders 
dan zichzelf. Elk moment weer. Of hij nu speelt, eet of slaapt, 
hij reageert puur op de impulsen vanuit zijn lichaam, volledig 
zichzelf. 

Toen jij een baby, peuter en kleuter was had jij deze gave ook nog. Elke 
emotie was zichtbaar bij je op het moment dat ze er was. Soms ging 
het vliegensvlug van de ene in de andere over. Echter dan dat kon je 
niet zijn. 

En wat doen wij volwassenen? 

Wij denken dat we moeten zijn zoals andere mensen ons vertellen 
dat het hoort. En oh, als je ervan afwijkt…! 

We denken al gauw, dat we niet goed zijn zoals we zijn. Al helemaal 
in deze maatschappij waar je alleen maar mee lijkt te draaien als je 
succesvol bent, mooi, huisje-boompje-beestje hebt. We hebben het 
gevoel dat niemand ons leuk vindt, laat staan van ons zou kunnen 
houden als dat niet zo is. Want we voelen ons niet ‘normaal’ en 
buitenbeentjes. 

Maar jij bent veel meer dan alleen je 
uiterlijk of je omstandigheden. 



100% jezelf zijn betekent o.a.

» Ik weet wat mijn sterke/goede kanten zijn, mijn talenten, 
 waar ik goed in ben – en gebruik deze ook.

» Ik weet wat mijn minder leuke kanten zijn, 
 en welke ik het liefst niet aan anderen wil laten zien. 
 Ik weet en aanvaard dat ze er toch zijn, 
 dat ze een deel zijn van wie ik ben.

» Ik weet, dat ik dingen kan veranderen zodra ik mij ervan bewust  
 ben en doe dat ook. In mijn eigen tijd en op mijn eigen manier. 

» Ik weet: ik hoef niet perfect te zijn, want niemand is perfect. 

» Ik weet: Ik ben goed, zo als ik ben. 
 Met alles wat er op dat moment is. 
 Het voelt heerlijk om mezelf te zijn. 

» Ik lach als ik blij ben, ik mag laten zien als ik boos, 
 bang of verdrietig ben. 

» Ik volg mijn “buik-gevoel”, dan zit het altijd goed en hoef ik geen  
 maskers meer op te zetten om leuk gevonden te worden. 
 Dan ben ik gewoon leuk.

» Ik weet: als ik mezelf ben weten mensen waar ze aan toe zijn 
 en geef ik ze daarmee toestemming en nodig ik ze uit om ook  
 zichzelf te zijn. 



Kan je je voorstellen hoe gaaf het is 
als iedereen zichzelf durft te zijn? 

JE KAN DE OEFENING VAN GISTEREN 
GEBRUIKEN TER ONDERSTEUNING

Stap 1:  Neem vandaag drie keer 5 minuten de tijd om 
  stil te worden en naar binnen te luisteren. 
Stap 2:  Stel jezelf een vraag en luister naar wat 
  jouw buikgevoel voor antwoord geeft. 
Stap 3:  Volg deze ingeving.
Stap 4: Ervaar hoe je je daarbij voelt.

UITBREIDING

» Voordat je iets gaat doen - STOP! 
 Adem eerst een paar keer diep in en uit. 

» Vraag je af en voel: Doe ik dit omdat ik het werkelijk wil? 
 Zo ja, doe het. Is het antwoord ‘nee’ vraag je af en voel: 
 Wat zou ik nu het liefst willen? En doe dat.

» Heb je misschien iets heel anders nodig dan wat er nu is? 
 Kan je iemand er om vragen om het te krijgen? Doe dat dan. 

Als je ECHT bent en niet nep? Als je niet continu 
maskers moet opzetten, aangepast aan de situatie 
van elk moment en het gezelschap waar je mee 
samen bent? 

Kan je je voorstellen hoe vrij je bent als je niet meer 
het gevoel hebt op iemand anders te moeten lijken 
om ergens bij te horen? 

Ik heb het zelf ervaren: hoe puur je wordt als je met 
mensen samen bent die dat zelf ook zijn. Dan voel 
je pas dat je uniek en tóch “een van hen” bent. En je 
bent dankbaar voor hoe fijn dat is.  

Durf jij het aan? 
Wat ga jij vandaag doen vanuit die 

plek waar je 100% jezelf bent?



Zo leer je stap voor stap wat belangrijk voor jou 
is, wat je wilt en wat je nodig hebt. En als je dit 
toestaat dan ben je werkelijk jezelf. 

Ja, het is een uitdaging. Het zal niet altijd en over-
al lukken. Gelukkig hoeft het ook niet in ene keer. 
Alles wat we onszelf in de loop der jaren aange-
leerd hebben en wat wij geloven verandert niet 
1-2-3. Dat heeft tijd nodig. Daarom is het belang-
rijk om klein te beginnen zodat je je veilig voelt. 

Deze stap zal ook niet van de ene op de andere 
dag zichtbaar werken, maar als je ermee bezig 
blijft en vooral steeds dichter bij jezelf blijft, kom 
je er wel. 

Begin er gewoon mee, 
dan ben je al een stap verder. 

De volgende sleutel is ook best uitdagend: 
Maling hebben aan wat anderen van je vinden… Kan je dat? 7



SLEUTEL 7
Heb maling aan wat 
anderen van je vinden

Ja, je leest het goed. 

Laat anderen en de wereld 
ervan vinden wat ze willen 

en doe je ding. 



Betekent dat, dat je lekker 
egoïstisch kan worden, zo van 
“ikke, ikke en de rest kan stikken”? 

Nee, dat bedoel ik niet. Egoïsten zijn mensen, die OP KOSTEN VAN 
ANDEREN een doel willen bereiken om zich beter te voelen dan 
anderen. En zo ben jij niet.

Jij weet uit ervaring hoe het voelt als anderen niet zien hoe waardevol 
je bent, wat voor een leuk mens je bent en dat er nog veel meer in je 
zit. 

Jij hebt ervaring met mensen die je het gevoel geven dat zij beter zijn 
dan jij, net als ik ook heb meegemaakt. 

Maar is dat echt zo? 

Het hebben van een succesvolle baan, een dikke auto of partner en 
kinderen betekent niet automatisch een garantie voor eeuwigdurend 
geluk. Ik ken genoeg mensen in mijn omgeving waar dat niet zo is. 

Heb je hier weleens over nagedacht: 

Welke mensen hebben de wereld veranderd? 

• Mensen die alleen maar doen wat anderen van ze willen?
• Of mensen die een idee hadden en ervoor gingen, 
 ongeacht de beren die anderen op hun weg zetten? 

Juist, de laatste groep. 



Bij welke groep wil jij horen? 

DE OEFENING

Schrijf voor jezelf op: Wat denk ik over: 
 Mijzelf? 
 Mijn huidige situatie? 
 Mijn werk?
 Mijn woonplek?
 Mijn familie?
 Mijn vrienden?
 Mijn gezondheid?
 …

Hoe voel je je erbij? 
Wat valt je op? Is het vooral positief of negatief? 

Ik zeg niet, dat het gemakkelijk gaat zijn. 
Maar als je het wilt, kan je leren 

hoe je er beter mee om kunt gaan. 
Net als ik met vallen en weer opstaan 

geleerd heb, en nog steeds... 

Wil jij een eeuwige volger zijn of de leider van je 
eigen leven?  Wil je zelf bepalen wat JIJ wilt? 

Dan moet je leren om maling aan de mening van 
anderen te hebben. Want meer is het niet, het is 
alleen een mening, gevormd vanuit hun eigen kijk op 
de wereld en jou.   

Jij weet precies waar je heen wilt en je gaat je eigen 
weg zonder daarbij anderen te benadelen. Daarbij 
hoort ook om je bewust te worden van wat JOUW 
mening is over anderen en de wereld om je heen en 
hoe dat komt. 

Om daar achter te komen helpt deze oefening: 



In mijn 12-weken-training 
gaan we hier uitgebreid op in en 
gaan we dit positief veranderen. 

http://www.vrouwinkracht.nl/shop/

Wil je dat niet, wil je toch liever het jasje 
aantrekken dat iedereen draagt? 

Klaag dan niet dat hij te krap is.  

Laat je me even weten hoe deze stap gaat? 

Ik hoor het graag van je. 

In de volgende stap gaan we kijken naar verantwoordelijkheid nemen.  
Voor velen is dat een vrij beladen onderwerp, dat hoeft het niet te zijn.8

http://vrouwinkracht.nl/shop/


SLEUTEL 8
Neem de totale 
verantwoordelijkheid

Jij bent verantwoordelijk 
voor jouw leven. 

Dat betekent: 
alles wat je denkt, zegt en doet 
heeft een resultaat tot gevolg. 

Ik zelf vond deze ontdekking in het begin heel 
beangstigend. Het voelde als een enorm zware last die op 
mijn schouders neerkwam. Tot ik mij deze vraag stelde: 



Hoe wil je dat jouw leven eruitziet? 

Dat maakte mij ervan bewust dat ik iets 
anders wilde dan anderen mij voorschotelden. 
Dat ik meer zelf kan doen dan ik in het begin 
dacht en dat het alleen dan van de grond 
komt als ik het ook daadwerkelijk doe en 
ervoor ga. 

Hoe zit het met jou? 
Ben jij bereid om ervoor te gaan?



HIER DE OEFENING VOOR VANDAAG

In de eerste van deze 10 stappen heb je opgeschreven wat je het 
liefst wilt. Neem die lijst nog eens bij de hand en lees hem hardop 
voor. Klopt het nog? 

Als dat niet geval is verander hem dan eerst zodat het bij het huidige 
moment past. Wat is voor jou op dit moment het meest belangrijk? 
Als het weer klopt lees nu hardop voor wat je er nu hebt staan. 

Belangrijk hierbij is om jouw gedachten te onderzoeken. 
 
 Wat is de eerste gedachte en het gevoel erbij die bij 
 jou opkomt als je jezelf dit doel hoort uitspreken? 

1. Ja, daar ga ik voor! Ik heb een idee. En dat is… 

2. Of: Mwa, dat zou ik wel willen, maar dat lukt toch niet. 
 Ik weet  niet of ik het kan, ik heb geen tijd, geen geld… etc. 

Met welke van de 2 instellingen zal je jouw doel bereiken? 

Precies, met de eerste. Want niemand anders in 
de hele wereld kan de juiste beslissing voor jou 

nemen. Dat kan alleen JIJZELF. 



KLOPT WAT JE HEBT OPGESCHREVEN? 
DAN GAAN WE NU EEN STAP VERDER

» Kies ÉÉN punt van die lijst die voor 
 jou op dit moment prioriteit heeft. 
» Wat kun je ZELF doen om er te komen? 
» Wat is jouw eerste stap om dit doel te bereiken? 
» Wanneer doe je het?
» Zet het in je agenda en doe het daadwerkelijk! 

Het is goed mogelijk, dat je in het verleden nare ervaringen hebt 
gehad toen je een doel wilde bereiken dat belangrijk voor je was. 
Misschien kreeg je niet de steun die je nodig had. Misschien werd je 
zelfs uitgelachen, uitgescholden of voor gek verklaard. Dat overkwam 
mij ook en toch ging ik door. Anders was ik niet gekomen waar ik nu 
ben. 

En deze kracht zit ook in jou! Als het goed is heb je het al gevoeld 
toen je de opdracht maakte. 

Het punt is: 

Leer jouw eigen verantwoordelijkheid 
voor jouw handelen te nemen en jouw 
omstandigheden veranderen positief.

De volgende keer gaan we kijken waarom het belangrijk is om je niet te 
laten stoppen – en geloof me, mensen zullen dat zeker proberen… 9

Hoe was het voor jou om deze oefening te doen? 
Wat voelde je erbij? 

Laat het mij gerust weten op kathrin@vrouwinkracht.nl



SLEUTEL 9
Laat je niet stoppen

Dit sluit naadloos aan op sleutel 8.

Laat je door niets 
en niemand stoppen! 

Als je voor jezelf kiest en je eigen stem laat horen door 
voor jezelf op te komen zullen sommige mensen er niet 
blij mee zijn. Ze kunnen ervan schrikken of het belachelijk 
vinden omdat ze dat niet gewend zijn. 

Dus geven ze kritiek. Soms openlijk, soms achter je rug 
om. Natuurlijk is dat vervelend en kan je je gekwetst 
voelen. Maar dat is normaal en hoort erbij. Belangrijk is 
hoe jij ermee omgaat. 



Wat gebeurt er met je als je kritiek krijgt? 

Wordt je boos? Ga je je verdedigen en geef je kritiek terug? Klap je 
dicht? Wil je het liefst ergens in een muizenhol verdwijnen? En denk je 
achteraf: had ik maar …? Schaam je je en heb je het gevoel dat je ook 
niks goed kan doen? 

Voor mij zijn wel een paar van deze reacties herkenbaar. Leuk is het 
niet om kritiek te krijgen en dat zal het ook niet worden. 

Jij hebt nu een machtig wapen in de hand die alleen jij kan gebruiken: 

Jouw vrije wil. 

2 vormen van kritiek

Er zijn twee vormen van kritiek. Constructieve (opbouwende) en 
destructieve (negatieve) kritiek. Met de eerste kun je je voordeel 
doen. Je kunt erna luisteren en kijken wat ervan je kunt gebruiken om 
verder te komen. 

Destructieve kritiek wordt vaak door anderen gebruikt om je onderuit 
te halen, je slecht te laten voelen of om je te kwetsen. Het beste wat 
je daarmee kunt doen is: NIETS. Ga er niet op in en neem het niet 
persoonlijk. Je bent niet verplicht om alles aan te pakken wat een 
ander je wil geven. Of het nu materiële dingen zijn of opmerkingen of 
adviezen. 

Het is helemaal aan jou: Wat ga jij met die kritiek doen? 

Laat je je erdoor raken zodat je jouw zelfvertrouwen verliest en je je 
liever aanpast? 

Of: Kijk je hoe de kritiek jou kan helpen om ervan te leren en toch te 
doen wat en te komen waar je wilt? 

In het laatste geval kan je het in jouw voordeel gebruiken en gewoon 
doorgaan.  



GA OP ONDERZOEK UIT

» Heb je vandaag of deze week kritiek gekregen? 
 (Mocht het langer geleden zijn neem dan de 
 laatste keer dat het gebeurde)
 Hoe ga je om met kritiek? 

» Wat raakte je?  En waarom? 

» Hoe reageerde je erop?  

» Kijk dan: Wat kan ik er uit halen, dat voor mijn doel nuttig is? 

» Schrijf het op in je notitieboekje.

Probeer het eens… 

Laat je mij even weten 
wat je hebt ontdekt? 

De volgende, en tevens laatste sleutel laat je 
ontdekken hoe je grenzen bij jezelf kan waarnemen.  Tot dan!10



SLEUTEL 10
Herken jouw grenzen

Herken je dat? 

Je gaat op familiebezoek en jullie zitten lekker aan de 
koffie. Ineens gaat het gesprek om jou en dat je alleen 
bent. Er wordt niet gevraagd hoe jij je daarbij voelt. 
Iedereen vind het zielig voor je en je krijgt langs alle 
kanten tips en adviezen wat je volgens hen zou moeten 
doen. Ook wordt je vergeleken met andere familieleden 
en bekenden. 
Alles binnen in je gaat in de weerstand, je voelt je buik 
samentrekken, je hart wordt zwaar en je ademhaling 
stijgt. Toch blijf je naar buiten toe rustig en zeg je lief “ja” 
tegen alles of geef je redenen aan om je te verdedigen, 
terwijl je het liefst zou willen zeggen hoe vervelend 
je dit gesprek vindt. Thuis ben je chagrijnig en in 
mopperstemming. Je dag is verpest. 



Dit is een duidelijk voorbeeld van dat je over 
je grens heen bent gegaan. 

Misschien weet je niet eens dat er een grens is, of weet je niet waar die 
is. Dat geldt voor de meesten van ons. Dat kan je wel onderzoeken en 
erachter komen hoe je deze herkent. 

Hoe? Jouw lijf weet het wel, ook als jouw 
verstand er vaak anders over denkt. 

Ook dit heeft met jouw buikgevoel, jouw EIGEN-WIJSHEID en met 
verantwoordelijkheid voor jezelf nemen te maken. Daar hadden we 
het al eerder over, weet je nog? 

Een grens is er niet voor niks. Het is belangrijk om erna te luisteren 
als je wilt worden wie en wat je werkelijk wilt zijn. Een grens geeft aan 
dat je van je pad af raakt en in de verkeerde richting gaat. Het is een 
waarschuwing dat je niet doet wat je eigenlijk het liefst zou willen 
doen. Dat voel je in je lijf. Om dit goed te ervaren is er…



Daarmee zijn we aan het einde aangekomen van deze 
10 stappen naar meer zelfvertrouwen en is de cirkel 
rond, want keuzes maken is alweer de eerste stap 
van de nieuwe cyclus. 

Deze 10 tips zijn een waardevolle tool welke je steeds 
weer voor jezelf kunt gebruiken. Want het is een 
cyclus, die zich keer op keer zal herhalen en op alle 
gebieden van je leven van toepassing is. 

Ik ben super trots op jou! 

DE OPDRACHT VAN VANDAAG

Ga met je gedachten terug naar deze dag of gisteren en beleef 
hem opnieuw. Wat gebeurde er allemaal? 

Ga daarbij met je aandacht naar je gevoel en neem waar:

» Waar in mijn lijf voel ik iets? 
» Wat voel ik dan?  - benoem het zo precies mogelijk.
» Wat betekent dat voor mij? 

Ben je een grens tegengekomen? 
Hoe voelde dit? 
Hoe ben je ermee omgegaan? 

Als je ermee bezig blijft zal je deze oefening snel 
goed onder de knie hebben. Dan zal je merken dat 
je ook in het dagelijkse leven alerter bent en jouw 
grenzen veel sneller gaat waarnemen. 

Dat geeft jou een keuze: Wat doe ik ermee? Als je 
hier beland bent weet je dat precies! 

Dat is een groot succes, waar je trots op mag zijn. 
Je maakt nu keuzes op je juiste manier = wat voor 
JOU goed is. 
Wat voor JOU goed voelt en wat voor JOU werkt. 


