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Je herkent het vast wel; je had goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar,
maar er is eigenlijk niets van terecht gekomen. Of je bent eigenlijk moe, maar maakt
toch even de badkamer schoon. Voorbeelden van hoe je andere dingen voor laat
gaan op je eigen behoeften.

Op zich niet erg, maar waarschijnlijk is dat lagere gevoel van eigenwaarde ontstaan
toen je nog een heel klein meisje was en je heerlijk had zitten tekenen en kleuren.
Toen je je tekening vol enthousiasme aan je ouders wilde laten zien had je moeder
net even geen tijd voor je, en je vader zei dat het wel aardig was maar niet zo netjes
binnen de lijntjes gekleurd… bam….. slik…..

Daar stond je dan….. je was net nog heel blij, hebt liefdevol een cadeau gemaakt
voor je ouders, vol creatief gebruis en met een open hart en nu ineens voelde je je
alsof je een klap gekregen had.

Dat doet pijn. Heel erg pijn! Je wil het liefste huilen en roepen tegelijk, maar je moet
je spulletjes opruimen en aan tafel komen zitten. Je voelt dat je geen keuze hebt en
je stopt je pijn diep weg en doet wat je gevraagd werd. ’s Nachts droom je
waarschijnlijk onrustig maar niemand die daar op let.

Je voelt je de volgende dag nog wat verdrietig, maar dat verstop je. Als je je tekening
ziet liggen voel je de pijn weer en scheur je hem helemaal kapot. In heel veel kleine
stukjes! Je stopt ze diep weg in de prullenbak en volgende keren doe je extra je best
om binnen lijntjes te blijven. Zodat je dan een fijne reactie krijgt, een complimentje,
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een bevestiging van dat jij goed genoeg bent om wat jij doet…

Maar jouw eigen authentieke jij, jouw binnenste, jouw diepste Zelf, met plannen en
wensen, blijft verborgen. Want die was niet goed genoeg, die kon er niks van, die
riep pijn op. En pijn doet zeer – die pijn wil je nooit meer voelen!

En zie nu, je bent in staat om al je ballen in de lucht te houden en je vervult al je
rollen prima. Je doet precies wat van je verwacht wordt. Complimentjes wuif je weg
want je ziet nog veel dingen die eigenlijk beter hadden gemoeten. Dan pas zou je
goed genoeg zijn, eigenlijk. Pas als …. , dán …. . Nu niet.

In de media zie je overal vrouwen die wél goed zijn, heel goed. Omdat ze alles
helemaal op orde hebben, omdat ze een super compleet leven lijken te hebben
waarin alles lukt, en ze er niet eens moe van lijken te worden. Hoe doen ze dat toch?
Want dat wil jij ook wel, eigenlijk. Je bent moe van binnen en verlangt ernaar dat de
dingen makkelijker waren, zodat jij ook weer wat energie over had (en tijd) voor je
eigen dromen en verlangens, en je je gewoon gelukkig voelde.

Je hebt intussen al wel boeken gelezen over het je leven makkelijker te maken, je
hebt een cursus reiki en zelfrealisatie gedaan, je las de Happinez en hunkerde naar
de rust en verwennerij die het blad je beloofd. Daarom kocht je ook zo’n heerlijke
crème. Om af te vallen eet je wat groener (behalve bij een vreetbui) en je beweegt
wat meer (vooral net voor het bikiniseizoen), maar het liefste duik jij gewoon je bed in
om daar pas ná de winter weer eens uit te komen. Want je bent het gehaast zo moe,
alle agenda’s bijhouden en het duizend dingen tegelijk moeten doen.
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Je deed aan yoga, volgde een challenge online die je weer bij jezelf terug zou
brengen, ging wel eens voor een behandeling naar iemand, maar… eigenlijk…. Heb
je er weinig vertrouwen in jezelf door bijgekregen! Want er is nauwelijks iets
verbeterd… En dan zou je de laatste ‘hype’ nog moeten volgen; je missie neerzetten
in de wereld…

Ja, je wíl wel, maar waar moet je het toch helemaal vandaan halen???

Terwijl jij van binnen zó hunkert naar vervulling, naar werkelijk genieten van wat je
doet, van zinvol en vreugdevol bezig zijn, in flow en energiek leven… Weg van het
moeten.
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MAAR HET KAN OOK ANDERS.
Stel je voor dat je wel weet wat je wilt en waar je staat zo passievol kunt spelen met
kleuren en lijnen dat je de tijd vergeet, dat je vrolijk en energiek je leven leeft en vol
zelfvertrouwen keuzes maakt. Dat je geniet van het leven, van jezelf en van het pad
wat je loopt, omdat het werkelijk betekenis heeft voor je...

Stel je voor dat het je wél lukt om je doel te verwezenlijken, zodat je meer gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen hebt. Zodat je jezelf recht in de ogen kunt kijken en
je trots voelt, ongeacht wat anderen daarvan zien of zeggen. Zodat jij, op jouw
manier en jouw tempo, jouw leven meer vult met precies datgene waar jij zo gelukkig
van wordt.

IK BELOOF JE; OOK JIJ KUNT IN DIE KRACHT KOMEN!
De enige reden namelijk waarom het je tot dusverre niet lukte, is doordat je diep van
binnen allerlei ondermijnende overtuigingen hebt zitten – vaak opgedaan in je jeugd.
Overtuigingen zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben het niet waard’, ‘dit is niet voor

MAAIKE BRESSERS-WIERSMA

7

Your Best [Ever] Life | Zelfrealisatie in 8 stappen.

mij weggelegd’ of ‘dat lukt je toch niet!’

En daar zit meteen de oplossing; overtuigingen zitten ‘tussen je oren’, en kun je
onderwerpen aan een ‘reality-check’. Hier ga ik je laten zien hoe ik dat voor mezelf
heb leren aanpakken.

Want ja, ook ik had een stapel van dat soort overtuigingen tussen m’n oren zitten,
pffft! Als ik er aan terug denk wordt ik spontaan wéér moe en moedeloos!
Ik groeide op in een gezin waar veel spanning was. M’n vader voelde zich ‘niet goed
genoeg’ en vecht daar al z’n hele leven tegen. M’n moeder is niet van
‘veranderingen’, gelooft niet dat iets kan lukken.

Zo droomde ik als puber van een kampeerbusje. Het leek me geweldig (nog steeds!)
om met je eigen mini-huisje van mooie plek naar mooie plek te reizen,
zelfvoorzienend en in alle vrijheid. Enthousiast vertelde ik over m’n dromen, hoe ik
dat voor me zag, en oh, ik weet het nog steeds, ik zat er hélemaal in! Maar BAM, de
reactie was dat parkeren in stadjes veel te moeilijk zou zijn, benzine te duur en wat
als dat ding stuk gaat? En dat het daarom écht geen goed idee was….

Of nog langer geleden, als 11-jarige, droomde ik ervan om ‘ontwikkelingshulp’ te
worden. Ik zag mezelf hélemaal scholen en ziekenhuizen mee bouwen. Ik werd
uitgelachen om de onmogelijkheid van dat idee! Dus ging ik maar een secretaresse
opleiding doen later. Ook leuk…
Mijn leven is door dat soort dingen ook niet helemaal gegaan zoals ik dat het liefste
wilde. Ik rolde overal maar in, maakte geen bewuste keuzes, deed wat er van me
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verwacht werd. Maar iets in mij is nog steeds zo koppig als toen ik heel klein was,
dus het lukte op een gegeven moment niet meer en dan brak ik er weer uit. Veel
innerlijk verzet, altijd net te laat komen enzo…

Op een dag haalde in een zelf-hulp-boek uit
de bibliotheek, en dat was de start van een
boeiende reis (ahum, dit is een
samenvatting van vele dalen en ook mooie
pieken, veel twijfels, angsten en ontelbare
Maaike 27jr – bij Mont Blanc

pogingen om mezelf te vinden…).

Héél veel boeken, opleiding, praktijkervaring bij mezelf en bij m’n cliënten, coaching
en seminars verder kan ik zeggen dat ik afgelopen paar jaar een prima werkende
formule heb gecreëerd. Deze wil ik met je delen zodat ook jij ermee aan de slag kunt
om jouw doelen en jouw dromen en jouw verlangens en jouw unieke zielenplan alle
ruimte kunt geven om realiteit te worden in jouw, ons leven.

BLOKKADES
Want, hoe onwaarschijnlijk dit misschien ook lijkt, je lichaam heeft een manier om dit
op te lossen. Het zit namelijk zo: Op het moment dat je lichaam iets ervaart waar het
van schrikt, iets waardoor het in de war raakt, iets waardoor het niet weet of het zich
klaar moet maken om te vechten of te vluchten, dan raakt het verlamd. Verstijfd, dan
weet je niet wat te doen en doe je maar niets…
Effect is dat je niet meer helder kunt denken, niet meer goed kunt bewegen. Of je
verslapt in je daadkracht in praktische zin; je vindt allerlei smoesjes en afleidingen
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om niét te doen wat je eigenlijk weet dat je moet doen.

Verwarring ontstaat doordat er iets gebeurd wat niet past binnen jouw
begrippenkader, binnen wat jij als ‘goed’ of ‘begrijpelijk’ of ‘logisch’ ervaart. Vanuit
jouw hele pure, onschuldige, zuivere Zelf wat je als klein kind ten slotte bént.
Bijvoorbeeld oneerlijkheid, of onverschilligheid, of liefdeloosheid…

Hier getuige of slachtoffer van zijn hakt er heel erg in bij het gevoelige meisje! Zij is
nog zó puur, zó integer, dat alles wat daar niet bij aansluit écht faliekant maf is. Niet
geplaatst kan worden in je hoofd, je hebt gewoonweg geen idee van wat daar zojuist
plaats vond…

Die verwarring, iets heftigs wat je niet had zien aankomen omdat er geen logica in
zat voor je, die maakt dat je niet meer durft te vertrouwen op je eigen gevoel. Op
jezelf. Wég zelfvertrouwen…
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Heel eenvoudig dus; zien dat ‘je grote voorbeelden’ anders doen dan wat jij had
verwacht. Meer was er niet nodig.

VERWARRING EN JE LICHAAM.
Omdat het de klap niet zag aankomen, gaat het uit voorzorg (want het wil jou immers
in leven houden!) alles wat er rondom dat moment gebeurde onthouden in het vakje
‘mogelijk gevaarlijk’. In ons voorbeeld van de tekening is dat dan de blik in de ogen
van je vader, de gehaaste stem van je moeder, het gepruttel uit de pannen op het
vuur en de schemering van de namiddag….

Blokkades hebben altijd als oorzaak dat het lichaam zich bedreigd voelde in zijn
overleven! Om een dreiging het hoofd te bieden wordt meestal gekozen voor
‘blokkeren van bewustzijn’ over iets. Een neurologische baan wordt stilgelegd zodat
iets niet meer gevoeld hoeft te worden, een spier wordt verkrampt om ‘stand te
houden’, een hormoon wordt minder aangemaakt zodat in jou een behoefte wordt
stilgelegd om de daar bij zittende angst te vermijden...

Jonge mensen hebben vaak nog nergens last van, maar dat is omdat hun lichaam
nog zo vol levensenergie zit dat het lichaam wel met de belemmeringen om kan gaan
en ‘omweggetjes’ kan nemen om toch alle noodzakelijke processen doorgang te
laten vinden. Echter op een bepaalde leeftijd raakt die energie wat op, en dan kost
het je lichaam beduidend meer moeite om nog rond te komen. Dan ontstaan er van
die ‘vage klachtjes’, te licht om naar de huisarts te gaan, maar toch wel aanwezig...
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Soms ontwikkelen zich echter ook serieuze klachten, waarvoor men naar arts en/of
specialist moet....

BLOKKADES HEBBEN DUS ALTIJD EEN FUNCTIE.
Wanneer iemand een blokkade heeft, heeft dit een reden. Belangrijk is om uit te
zoeken welke reden die had. Een lichaam kiest voor verkramping van een bepaalde
spier(-groep) wanneer het onmogelijk is om die spier weer te ontspannen en de
emotionele lading ervan, dus van een ‘inslag’, in het bewustzijn toe te laten.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kind het besef niet zou kunnen verdragen van
emotionele verwaarlozing door de ouders.

Elk kind is biologisch zo geprogrammeerd dat het heel goed weet dat het afhankelijk
is van z’n ouders om te kunnen overleven. Alles wordt op alles gezet om toch maar
‘aardig’ gevonden te worden, zodat overleving mogelijk wordt. Zo is die blokkade dus
ergens goed voor.

Het is een overlevingstechniek van het lichaam. Je hiervan bewust worden maakt
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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ook onmiddellijk dat je je lichaam dankbaar kunt zijn voor de poging om je te helpen
overleven. Misschien gaat dit wat ver voor je, maar denk er even over na... Beseffen
dat je lichaam je beste vriend is, is essentieel in het helingsproces.

OPLOSSEN VAN EEN BLOKKADE
Het mooie is dat je nu volwassen bent, en niet meer afhankelijk van je ouders. Je
hebt dus de vrijheid om anders met dingen om te gaan. Door na te lopen waar de
blokkades zitten en daar bewust mee om te gaan, is het voor je lichaam eindelijk
mogelijk om die vastzittende angsten los te laten.

Om daarmee ook weer een fijnere gezondheid te krijgen, meer energie en levenslust.
Dit kan een heel eenvoudig proces zijn, wat vaak járen van innerlijk worstelen ineens
weg vaagt of overbodig maakt… Je zult opgelucht zijn, vrijheid voelen, kracht en
levenslust en je zult eerlijker en makkelijker door je leven fietsen. Zodat je het leven
kunt gaan leiden waar je altijd van gedroomd hebt. Jouw levensdoel, je ‘why’, je
purpose…

Ja maar…
Ik weet het nog niet
Wat als ik het niet kan?
Wat als ik faal?
Wat als ik het toch niet durf?
Wat als ze me niet meer leuk vinden?
Wat heb ik dan op het spel gezet?
Ik kan dan niet terug alsof er niets aan de hand is…
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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Herken je dit? Herken je deze onzekerheid? Wees gerust, dit is een natuurlijke
emotie! Iedereen heeft deze emotie in een zekere mate. Komt van onze
eeuwenlange indoctrinatie; als we verstoten zouden worden uit de groep, was ons
overleven zéér onzeker!

En vergis je niet, je moét niets! Als jij er voor kiest om niéts te veranderen in je leven,
is dat helemaal prima. Jij staat aan het roer, niemand anders. Jij mag je leven zelf
inkleuren.

Maar had je dit boek niet juist gedownload vanwege een bepaalde ontevredenheid
met een stukje van je leven? Was er niet iets wat je eigenlijk liever toch iets anders
zou willen? Iets waarvan je eigenlijk wéét dat het anders moet? Voor je gezondheid,
je geluk, je kinderen of gewoon omdat je voelt dat het niet goed gaat zoals het gaat?

Lieverd, ik wéét dat jij ontzettend je best doet, en altijd hebt gedaan! Ik wéét dat jij
een prachtig mens bent! Een mooie, gevoelige ziel. Van binnen zó puur en zó
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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waardevol, jij verdient het állerbeste! Jouw pad liep niet over rozen, zogezegd.

Je hebt pijn gehad, verdriet, je weet hoe eenzaamheid voelt. Vertwijfeling maar ook
de kracht om altijd maar weer door te gaan. Er het beste van te maken. Je
verlangens opzij zetten omdat er andere dingen van je gevraagd werden. Terecht of
onterecht. Respectvol naar jou toe of helemaal niet… Waar je eigenlijk bekaf van
wordt. Je zit in een overlevingsmodus. Ver weg van de stralende energieke
proactieve vrouw die haar doelen verwezenlijkt, haar wensen laat uitkomen. Die jij
eigenlijk ook wilt zijn…. Ik ken het ook, weet hoe het voelt.

EN JIJ WEET HET OOK!
Je bent niet voor niets al bezig geweest met diverse ‘alternatieve dingen’, je hebt
boeken gelezen over persoonlijke groei, je hebt leren mediteren, jezelf herkend als
HSP-er, een blender gekocht voor groene smoothies, chakra-behandelingen gehad,
diverse malen het sporten weer wat opgepakt, via challenges op internet allerlei
vragen over jezelf beantwoord en je al 100x voorgenomen om nu écht wat te
veranderen.

Dat heeft je ook wat opgeleverd, je bent inderdaad al een stuk bewuster van jouw
gevoelswereld dan voordat je daarmee aan de gang ging. Je weet nu ongeveer
welke kant het op zou moeten. Dat is al heel wat! Fijn dat je dat, náást al je andere
bezigheden, ook hebt kunnen doen!
Maar, zeg eens eerlijk, ben je al waar je wezen wil?

MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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Goed nieuws: het was allemaal niet voor niets, sterker nog, het was allemaal om jou
precies te brengen waar je op dit moment staat! Om je de dingen te laten ervaren
zodat je ze kunt oplossen. Zodat je ze kunt transformeren van pijnlijk naar waardevol.

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik bedoel niet dat al die pijn ‘nuttig’ was zonder
meer. Het was vreselijk en zou niet hebben hoeven gebeuren! Maar wees eerlijk, het
heeft je ook iets gebracht. Een diep innerlijk wéten dat er meer moet zijn. Dat het
anders moet. Dat het liefdevoller kan. Dat het niet voor niets hoeft te zijn. Het heeft
jou gevormd. Het heeft je de elementen gegeven die jij dit leven moest aankijken om
tot persoonlijke vervulling te kunnen gaan komen.

Als ik je nu kan helpen om de pijn van al die ervaringen weg te laten vloeien, zodat je
het verdriet achter je kunt laten en het kunt gaan ervaren als je ‘levenslessen’? Als ik
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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je nu kan helpen om je innerlijke kracht te vinden en in ere te herstellen? Als ik je nu
kan helpen om van jezelf te gaan houden, gebaseerd op jouw persoonlijke waarden?
Als ik je nu kan helpen om je Life Purpose te ontdekken en aan te gaan? Zodat jij
anderen kunt helpen om diezelfde pijnen niet door te hoeven maken omdat jouw
ervaringen ze al de inzichten geven om die situaties voorbij te gaan? Zou dat niet
prachtig zijn?

Ik kán je helpen met bovenstaande dingen! Ik kan je helpen om de transformatie van
‘buiten je zoekend’ naar ‘binnenin je vindend’ te maken. Dan zul je ontdekken hoe
jouw unieke pracht precies datgene is wat hard nodig is in deze wereld. Dat jij
precies bent wat de wereld zo nodig heeft!

Zodat jij je verlammende onzekerheid ontgroeid, in beweging komt en gaat doen
waarvan je, diep van binnen, al lang weet dat je het moet doen. Ik help je ‘ontwaken’,
en je levensdoel aan te gaan…

Want het kán! Zelfreflectie en bewustwording helpen om de pijn te helen. Dat kun je
sturen. Dan ontdek je dat jij zelf degene was die je tegen hield.

Vind je blokkades. Bij alles wat nog niet lukt staan er meestal oude pijnen, angsten
en overtuigingen in de weg. Ze hielden je tegen, verlamden je… Dat is niet erg, dat
was nodig. Maar nu, nu je hier mee bezig bent en je er bewust van wordt, is de tijd
gekomen om ze aan te kijken en te transformeren.

MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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Zo krijg je er in plaats van een vijand een beste vriend bij én je vrijheid terug – ik zeg
WIN-WIN!

DE 5 STAPPEN OM JE BEPERKENDE OVERTUIGINGEN TE TRANSFORMEREN
IN KRACHT WAARDOOR JIJ JE DROOM KUNT LATEN UITKOMEN!

Dit stappenplan werkt het beste als jij een dagdeel de tijd voor jezelf neemt, op een
plekje gaat zitten waar je niet wordt gestoord of afgeleid, en als je een fijne pen en
een schrift of dagboek bij je hebt waarin je dingen gaat opschrijven. Doe dat niet
digitaal, want met een pen schrijven werkt veel krachtiger voor je.

STAP 1 – Erken je situatie.
Bedenk nu eens waar je aan wil werken. Op welk vlak in je leven blokkeert het nu?
Waar loop je tegen aan op persoonlijk vlak? In je werk? In je relatie? In het realiteit
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maken van je dromen? Financieel? Waarmee ben je niet optimaal gelukkig? Noteer
ze allemaal als je wilt, maar we beginnen met één situatie nu.
Haal je die situatie helder voor de geest, laat alles wat je er zo aan tegen zit even de
revue passeren, in details, inclusief de emoties die het oproept. Voel even heel
bewust, in detail en met geuren en kleuren, de situatie waarin je je geblokkeerd voelt.
Kun je in je lichaam voelen wáár je weerstand zit? Voelt die als verdriet? Angst?
Boosheid? Iets anders? Accepteer dat gevoel, het is oké. Het is een heel oud
patroon waar jij nu de kans voor krijgt om het te controleren op relevantie in je
huidige situatie. Hierdoor zul je sterker worden, geheeld.

Stop dan. Leun achterover tegen de stoelleuning, adem 3x bewust in en diep uit, voel
dat je voeten op de grond staan, ontspan je schouders en zeg tegen jezelf: “hèhè,
wat een toestand!”

STAP 2 - Accepteer jezelf.
Blijkbaar is er iets in jou wat het niét wil. Dat iets noemen we de Innerlijke Saboteur.
Die we zouden moeten ‘verslaan’. Maar is die ons wel zo vijandig gezind? Nee! Het
is een deel van ons reptielbrein wat ons graag in leven wil zien te houden…. Niet
zo’n verkeerde intentie, toch?

Het reptielbrein is alert op alle mogelijke gevaar. Wanneer het gevaar ziet, wil het je
uit alle macht tegenhouden. Het heeft miljoenen jaren goed gewerkt. Het hield ons
weg van roofdieren, gevaarlijke plekken, hielp beschutting en voedsel te vinden en
ook om ‘binnen de gemeenschap’ te blijven bestaan – daarbuiten was het overleven
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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verre van zeker!

Nu, blijkbaar, wordt je ook tegengehouden; je wordt ziek, afgeleid, krijgt negatieve
gedachten/beelden als “ik kan het toch niet”, of “het zal wel niet zo geweldig zijn als
ik hoopte”, gevolgd door: “laat dus maar zitten…”. Dit betekent dat er een mogelijk
gevaar schuilt in je plan. Ergens zit weerstand vanuit je lichaam tegen je plan.
Accepteer dat dat gevoel er zit. Accepteer dat je lichaam je op deze manier wil
behoeden voor gevaar.

Bijvoorbeeld; je wil graag lezingen geven over datgene wat je passioneert. Echter
iedere keer als je dat zou willen vertellen aan iemand blijk je te hakkelen en krijg je
het warm en kom je nogal klunzig over…. Die mensen nemen je in ieder geval niet
serieus en het gaat alweer gauw over iets anders. Wat is hier nou gebeurd? Jouw
passie is waarschijnlijk niet iets ‘standaards’. En gepassioneerd op een podium
klimmen is ook niet helemaal ‘standaard’. Dus je reptielbrein denkt: “Kijk uit! Straks
wordt je afgewezen! Uit de groep gegooid! Levensgevaarlijk!” Je voelt de stress in je
lichaam schieten, onbewust duiken overtuigingen op als “Dat kun je toch niet, wie wil
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jou nou horen? Jij weet er trouwens niet voldoende van dus je staat voor aap”…
Alles om er voor te zorgen dat jij maar vooral niét in beweging komt!

Schrijf helemaal uit hoe je je over jezelf voelt als het weer niet lukt. Als je doel niet
gehaald wordt. Als jouw plan verzandt, of je focus verdwijnt, of je weer zwicht… Wat
voor gevoel heb je dan over jezelf?
 ………………………………………………………………………………………………

Welke excuses gebruik je in zo’n geval om jezelf te rechtvaardigen?
Schrijf ook deze helemaal uit.
 ………………………………………………………………………………………………

Welk patroon, welk cirkeltje loop je daarbij? Wat gebeurt er iedere keer precies?
 ………………………………………………………………………………………………

STAP 3 – Versterk je zelfvertrouwen.
Leg nu één hand op de plek van je lichaam waar je de spanning voelt en de andere
hand op je hart. Adem er een paar keer rustig naar toe. Bij elke uitademing laat je de
spanning meer en meer los, net zo lang tot je het niet of nauwelijks meer voelt. Laat
eventuele emoties de vrije loop, gaap als dat zo voelt, zucht, huil, lach, alles wat je
lichaam even nodig heeft om de oeroude blokkade te kunnen loslaten… dat is heling,
supermooi!
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Besef dan even hoe mooi je lichaam samenwerkt met je en hoe jullie nu als team
deze blokkade hebben opgelost! Want ja, het gevoel en de emotie even helemaal toe
laten tot het vanzelf wegzakt is het belangrijkste stuk in ‘heling’; De geblokkeerde
emotie van ooit is nu weer gedéblokkeerd, wat niet meer mee kon doen omdat je de
pijn als kind niet verdragen kon is nu weer opgenomen in het geheel, en je hebt nu
als volwassene die pijn alsnog verwerkt…

KANJER! Wees trots op jezelf! Vier het, doe even gek, of neem een slok thee ;-)

Het gevoel is lastig, maar het is wel heel bijzonder dat jij, door je er bewust van te
worden, samenwerkend met je lichaam, de kans nam om te groeien, je passies en
dromen wél te gaan laten slagen en zo je leven véél bevredigender te gaan maken!

STAP 4 – Neem nu je Zelf verantwoordelijkheid weer terug.

Wellicht baal je ervan dat je al zó lang loopt te worstelen met je problemen, vind je
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA
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dat je nog maar zó weinig ‘presteert’ op dat gebied… Maar weet dat juist dát preciés
is waarom jij hier bent! Dit is deel van jouw ziele-plan.

Precies dit leren overwinnen door pijn, worsteling, bewustwording, zelf-onderzoek,
heling en herstel, is wat jou JOU maakt. Precies dié transformatie doormaken, dat
doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je voor het geheel. Want je bent allerlei
specifieke energetische velden aan het aanraken, helen en dus verhogen in trilling.

Hierdoor verhoog je de trilling van het geheel. Precies dit is JOUW UNIEKE
BIJDRAGE aan het transformatieproces van de 3e via de 4e naar de 5e dimensie hier
op Aarde…. Daarom ben jij zó ontzettend nodig!

Let wel; dit is geen ‘nieuwetijds-gezwam’, dit is feitelijk wáár. Volledig
‘wetenschappelijk’ te onderbouwen en bewijzen. Het gaat te ver dit hier te doen,
maar het boek van Lynne McTaggart, “Het Veld” beschrijft dit in detail onderbouwd
met onderzoeksresultaten van over de hele wereld. Ken je het al?

Alles kan, het is voor 90% een kwestie van Mindset! Dus wat je niét hebt kun je
organiseren door je mindset te veranderen. Maar het omgekeerde is ook waar: wat je
hebt is voor 90% te danken aan je mindset… slik…
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Ja, dat is heftig, dat weet ik. Maar daar komt ook de gevleugelde uitdrukking
vandaan “als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg”.

Nu dus aan ons de schone taak om je mindset te onderzoeken en te transformeren
zodat jij vervulling vindt! Maar dat treft; dat is precies waar dit e-book je bij gaat
helpen!

Ben je er klaar voor? Klaar om je leven te optimaliseren? Klaar om jezelf het beste
leven te geven, passend bij wie jij wérkelijk van binnen bent? Zonder nog de akelige
gevoelens als: “het lukt me toch niet”, “ik ben hier niet goed genoeg voor”…

Ga je je verantwoordelijkheid voor je eigen leven en je geluk oppakken? WOW!
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Ervaar dan nu de ruimte om in jezelf heel precies na te gaan wát er van die angsten
of onzekerheden uit je vorige blokkade wérkelijk waar is in deze huidige tijd.

Terug naar ons voorbeeld van de spreekster; er zijn nu zo’n 7 miljard mensen op
aarde, hoe groot is de kans dat ze door niemand meer aardig gevonden zult worden
en ze eenzaam en alleen zou verkommeren in de wildernis? Ze zou misschien 2
vriendinnen verliezen en de partner zou wat meer moeten overnemen thuis omdat zij
een lezing geeft en er dus even niet is. Zijn dat wérkelijk onoverkomelijke issues?
En nu jouw persoonlijke situatie: hoe groot is de kans dat jouw angst feitelijk
waarheid zou worden? En hoe groot zou de invloed daarvan werkelijk op jouw leven
zijn?
 ………………………………………………………………………………………………
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Weer naar ons voorbeeld; Zij zou inderdaad misschien niet alles weten over het
onderwerp vd lezing, en dus sommige vragen niet kunnen beantwoorden… Maar nou
én? Ze heeft passie, ze heeft liefde voor dat onderwerp, ze heeft haar persoonlijke,
unieke ervaringen! Niémand kan deze aspecten zó belichten als zij!

En wees eens eerlijk; beoordeel jij zelf iemand op passie of op feitenkennis? Wat
ráákt jou het meeste? Wat draagt het meeste bij aan jouw gevoel van rijkdom?
Welke broodjes eet jij het liefste: die goedkoopste of die met liefde gemaakt zijn?
Hoe denk je dan dat het bij anderen is? Wat denk je dat het meeste vervulling geeft
bij diegenen die echtheid herkennen? Nou?

Goed, dus dat is duidelijk: Jij moet doen wat jij moet doen! Als jij het niet doet gaat
jouw ding voor de wereld verloren. En dat is écht zonde! Jij bent juist zó hard nodig,
juist nu, nu we met z’n allen de wereld een andere kant op moeten sturen. Ieder met
haar eigen ‘ding’. Ieder met haar kracht, haar liefde, haar passie, haar dromen, haar
verlangens, haar gevoeligheid, HAAR!

Beloof jezelf plechtig dat je vanaf nu niét meer genoegen neemt met dingen die niet
goed voor je zijn. Beloof jezelf dat je jezelf nooit meer in de steek zult laten! Wees
jouw allerbeste BFF, jouw eigen liefdevolle moeder die heel goed zorgt voor jouw
wezenlijke behoeften.
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Behandel jezelf als een koningin, respecteer je behoeften en je verlangens. Geef
jezelf alle liefdevolle aandacht en respect! Houd je lichaam en je leven schoon, blijf
liefdevol bewust en voed jezelf met pure waarheid en licht!
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STAP 5 – Droom.
Dit is een heerlijke stap! Hier vraag ik je om je verlangens op te schrijven. Alle dingen
waar je van geniet, waar je blij van wordt, wat jou gelukkig maakt! Kunnen hele grote
dingen zijn, maar ook de hele kleine, zoals een kopje thee op het terras, of
tekeningen maken, of gewoon meer tijd voor innerlijke stilte.

Maak een lijst met waar je de rest van je leven mee bezig WIL zijn. Verhoog je
standaard. Wat brengt JOU geluk? Kies heel bewust wat je wél nog wilt in je leven.
 ………………………………………………………………………………………………
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En kies net zo bewust wat je niét meer wilt in je leven. Zodat jij de ruimte krijgt die je
nodig hebt voor fijnere zaken. Klaar met alle shit, genoeg geworsteld! Je bent
potverdrie zó veel méér waard! En dat weet je goed – diep van binnen. Wat bracht je
pijn of verveel? Waar heb je echt geen zin meer in? Check je adressenlijst, je agenda
van het afgelopen jaar op afspraken, ‘moetens’, verwachtingen van anderen over
hoe jouw leven eruit moet zien….
 ………………………………………………………………………………………………
Check die lijst trouwens wel op ‘weglopen voor’ – die is niet opbouwend en zal je
geen geluk brengen. Alleen rust. Die mag wel op je lijst, maar dat is dan vanuit kracht
ingevuld.

En dan nu de klapper:
Schrijf één voor één al je dromen helemaal uit. De dromen en verlangens die je als
kind al had en die nu nog ergens liggen te sluimeren, já, dié! Schrijf zo uitgebreid
mogelijk alles op wat in je op komt! Bepalen of en hoe doen we een andere keer wel.
Waar droom je van? Als álles kan? Als geld of tijd géén issue is? Waar gaat jouw
hart van zingen?
 …(relaties)…………………………………………………………………………………
 …(bezigheden) ..…..……………………………..………………………………………
 …(materiele zaken)………………….……………………………………………………
 …(andere zaken)……………..…………..………………………………………………
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Wat zullen ze je brengen, waarom verlang je er naar, wat kun je ermee voor de
wereld betekenen? Schrijf weer alles op wat in je op komt!
 ………………………………………………………………………………………………

Jeemig, wat mooi gedaan! En wat een prachtige dromen zitten daar bij! Wordt je daar
niet heel emotioneel van, nu je ze zo ziet staan? Voelt dit niet als ‘thuiskomen bij
jezelf’, omdat je alle gevoel en verlangen erachter zó goed kent?

Maar er is ook een andere kant, nietwaar? Het verdriet, om ‘wat niet is’…. Daar
zullen we nu eens naar kijken… Pak gerust even een tissue, voel het gevoel, en leg
weer je handen op. Eén op je hart en één op je navel, adem naar je hart en voel
uiteindelijk de emotie weg zakken….
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Zo. Wéér één getackeld! Goed bezig!

STAP 6 – Transformeer je ondermijnende overtuigingen.
Welke overtuiging heb je over jouw droom, wat het succes en het slagen daarvan
blokkeert? Welke ondermijnende overtuigingen heb je over jezelf? En zit er ergens
een glazen plafond? Bijvoorbeeld: “ik kan me niet goed genoeg focussen”, “niemand
zal me helpen” “geboren als dubbeltje zal ik nooit een kwartje worden” of “ik kan dat
helemaal niet, want…”.

 ………………………………………………………………………………………………

Kijk even hoeveel verschillende belemmerende overtuigingen je hebt, en schrijf die
één voor één helemaal uit. Alles wat je erover voelt, denkt, weet, meegekregen hebt
van vroeger… alles. Gebruik voor elke overtuiging een nieuwe pagina. Wat werd je
verteld, wat heb je meegekregen? Bijvoorbeeld geld stinkt?
 ………………………………………………………………………………………………

Nu het allerbelangrijkste stuk: de angsten ónder de overtuigingen.
Stel nu dat je deze bovenstaande overtuiging(-en) niét had, welke verandering zou je
dan aan moeten kijken? Waar zou je mee geconfronteerd worden?

Bijvoorbeeld: “kan ik die verantwoordelijkheid wel aan?”, “’t is zo onbekend, waar
begin ik aan?” of “wat als mijn partner me dan niet meer wil?”. Maar ook “als ik voor
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mezelf kies, ben ik dan egoïstisch?” enzovoorts…
 ………………………………………………………………………………………………

Voel deze angsten weer even heel bewust, doorleef ze als het ware, terwijl je ze op
schrijft en nog eens na leest… Voel waar de spanning ervan in je lichaam zit. Is het
je buik? Zijn het je schouders? Je nek? Daar gaan we weer; leg je handen op die
plek én op je hart, adem er naar toe en voel de volle heftigheid van die angst zo
intens mogelijk totdat je merkt dat je óf kunt huilen, zuchten, kuchen, etc. Doe dat
dan, neem je tijd totdat het weer rustig wordt in jezelf. Dit kun je proberen voor
diverse angsten samengevoegd, maar zekerder is het om ze één voor één te doen.
Pas wanneer je voelt dat je je bovenstaande tekst kunt lezen zonder emoties te
voelen, heb je het afdoende los gemaakt.

Dit is écht klasse! Je bent een topper als je zover hebt kunnen komen!!! Super
gedaan! Vier het weer even, doe een dansje, ga even wandelen buiten of neem
gewoon nog wat te drinken…. (en een chocolaatje ;-) )
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STAP 7 – Step Up!
Dan komt nu een vraag die je hiervoor misschien nog niet kon beantwoorden: Wat
zou de diepere waarheid over je bovengenoemde angsten eigenlijk zijn? Wat zou
een wijze vrouw waarschijnlijk tegen je zeggen?

Welke wijze raad zou je krijgen? “better sorry than safe!”, “waar wil je op je sterfbed
op terug kijken?”, “als je keuze niet de beste is, kun je altijd opnieuw keuzes maken”
enzo…
 ………………………………………………………………………………………………
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Lees nu je dromen en verlangens nog eens goed door, voél ze weer…
Waarom wil jij dat het lukt ze realiteit te maken? Schrijf hier precies op wat jouw heel
persoonlijke drijvende kracht is achter jouw droomdoel. De reden waarom jij alles zult
doen wat nodig is om je doel te behalen.

 ………………………………………………………………………………………………

Noteer 11 redenen waarom jij succesvol mag zijn in jouw plan. Waarom is het goed
voor jou en voor de wereld dat het lukt? Schrijf alles op. Méér mag, minder niet!

 ………………………………………………………………………………………………

Als het dan lukt, hoe zou je je voelen? Schrijf dit ook helemaal uit!

 ………………………………………………………………………………………………

Maak als laatste een mooie affirmatie voor jezelf; zoiets als:
“ik, ….(jouw naam)… heb het volste vertrouwen in mijn capaciteiten om voor ……
(jouw droomdoel)…. te zorgen!” Of: “Vanaf nu neem ik 100% verantwoordelijkheid
voor mijn huidige en toekomstige situatie op het gebied van … “.

 ………………………………………………………………………………………………
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Jij bent uniek en precies daarom ben je perfect zoals je bent! Er is geen reden tot
angst of je minderwaardig voelen ten opzichte van anderen. Het universum zal je
begeleiden, als jij blijft proberen afgestemd te blijven op je hart en je vertrouwen.
Jezelf helpen afgestemd te blijven kun je doen rustig te gaan zitten en even al je
spanning uit te ademen.

Voel dat je verbonden bent met zowel het leven op Aarde als met alle universele
energie en wijsheid. Leg je handen op je hart en adem steeds meer van die pure,
zachte witte, transparante en gouden energie daar naar toe en vul dan ook je hele
lichaam ermee. Blijf zo een tijdje zitten, tot je weer innerlijke rust en vertrouwen voelt.
Dagelijks zo mediteren versterkt je innerlijke kracht en rust.
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STAP 8 – DO IT:
“Kan niet” bestaat niet. Dat zeggen betekent alleen maar dat je je te zwak voelt om
uit te zoeken hoé het wél kan! En dit is zó waar! Ik heb nog niéts gevonden waarbij
het niet zou werken! Stel jezelf de vraag: “OP WELKE MANIER ZOU HET DAN WÉL
KUNNEN? WAT HEB IK DAARVOOR NODIG EN HOE REGEL IK DAT?”

Weet je, er zijn vrouwen op de wereld die geen armen hebben, en toch zwarte band
Taekwondo hebben, piano spelen en piloot zijn…. Als dát kan… dan kan alles!
(Check this! https://www.youtube.com/watch?v=3g1ccsdMM0g ).

Dat zwak voelen heeft te maken met die overtuigingen, en hierboven zag je hoe je
die kunt tackelen.
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Dat betekent dat je vanaf nu géén reden meer hebt om je tegen te laten houden! Dat
je alle tools in huis hebt om zelf je ondermijnende overtuigingen te transformeren
naar bronnen van kracht. Dat je, nu je weet wat je dromen zijn en waarom jij het
verdient om die uit te laten komen, alle mogelijkheden hebt om in actie te komen.

Dusss…. Wat wordt je eerste stap? Zet die stap NU METEEN! Doe het!
Sta op, stuur een e-mailtje of pleeg een telefoontje, noteer een dagdeel in je agenda
om iets uit te gaan zoeken, spreek erover met een vriendin d.m.v. een appje…

En plan dan onmiddellijk de volgende 2 acties in je agenda. Daarna zul je vanzelf wel
weten waar je dan staat en wat dán je stappen moeten gaan zijn, geen zorgen. Plan
élke week een paar momenten om verder te bouwen aan jouw droom! Stel je voor
waar je dan over 3 maanden al staat! En over 1 jaar! En over 3 jaar… Werk aan het
geluk van JOU en daarmee ook aan het geluk van de wereld.
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Dankjewel voor je vertrouwen, ik denk dat je weet waarom je dit hebt gedownload en
er mee bezig ging. Het is tijd! Jouw moment om op te staan is nu gekomen, lieverd!
In jezelf, daar wordt het allergrootste werk verricht. Jouw beperkende overtuigingen
en angsten transformeren, blokkades oplossen door er licht op te laten schijnen, dat
zijn de moeilijkste stappen in het proces naar het leven van jouw dromen! Je zult
weldra de kracht en motivatie voelen die nodig is om zelfs de aller moeilijkste
situaties te kunnen ombuigen naar kansen en geluk!

Ik ben blij dat ik dit boek geschreven heb, het is opgebouwd uit alles waar ik zelf heel
erg veel van heb geleerd, en jou dié kracht in jezelf laten her-ontdekken is míjn grote
droomdoel! Want samen kunnen we de wereld een heel stuk mooier maken. Droom
en realiseer, geniet en voel je kracht! Je bent prachtig!!!

Your Best [Ever] Life
has just started!
MAAIKE BRESSERS-WIERSMA

38

