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We leggen onszelf met onze gedachten vaak allerlei beperkingen op. 
Vervelende, misleidende, irritante, soms onredelijke, maar vooral 

onnodige gedachten. Gedachten waarmee we onszelf steeds 
tegenhouden en tegenwerken. 

 
Met aandacht voor de juiste dingen kun je jezelf losmaken van alles 
wat je denkt. En de door jezelf opgelegde beperkingen overwinnen. 

 

Er is niks krachtiger dan dat! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met zachte ogen naar jezelf kijken 
© 2016-2018 Daily Coffie 
 
Dit e-book is met passie, positiviteit en plezier gemaakt en is bedoeld als 
inspiratiebron voor eigen gebruik bij persoonlijke ontwikkeling. 
 

 
Sharing is caring 
 
Wil je dit boek met iemand delen? Verwijs diegene dan naar de website: 
www.mydailycoach.nl  Hartelijk dank! 
 
 
 
Disclaimer 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de auteur. 
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Mijn naam is Daily Coffie. 
 
Ik inspireer vrouwen om de relatie met hun 
mooie unieke Zelf te versterken. Ik coach 
en begeleid ze naar de next level van wie 
ze willen zijn.  
 
In essentie weten we allemaal wat goed 
voor ons is. Het enige wat ons te doen staat,  
is leren luisteren naar onze innerlijke stem.  
 
 
Als je de wijze waarop je denkt verandert en dagelijks aandacht hebt voor hoe je 
met jezelf in gesprek bent, dan kom je meer in verbinding met je ware zelf.  
Je leert hierdoor steeds beter ‘te weten en te voelen’ wat jij nodig hebt. 
 
Bijna mijn hele leven ben ik gericht bezig met persoonlijke ontwikkeling en in het 
bijzonder de mindset, mijn innerlijke dialoog (Self-Talk) en intuïtieve 
ontwikkeling.  
 
De groei die ik heb doorgemaakt is letterlijk door ‘trail-and-error’. En nee, het 
was niet altijd even leuk, het voelde soms behoorlijk onwennig, maar het heeft 
mij veel hoogtepunten gebracht. Eén hiervan is dat ik makkelijker en sneller uit 
mijn comfortzone durf te stappen.  
 
Voor de meeste van ons is het hebben van succes gelijk aan het hebben van een 
bankrekening waar minimaal zes nullen op staan. Begrijp me niet verkeerd, ook ik 
vind geld belangrijk. Het maakt het leven aangenamer en het biedt meer 
mogelijkheden. Succes begint met een persoonlijke overwinning op jezelf, zodat 
je succesvol bent in wie je wilt zijn en wat je in je leven wilt bereiken.  
 
 
Van mij, voor jou 
 
Je leest in dit e-book welke drie elementen in jouw leven het verschil maken.   
Je ontwikkelt hierdoor een levenshouding die stimuleert en motiveert.  
 
 
 
 
Enjoy Daily 
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De drie elementen 
 
 

Since everything is a reflection of our minds, everything can be 
changed by our minds. 

Budha 
 
 
Met zachte ogen naar jezelf kijken is van belang voor het ontwikkelen van een 
krachtige positieve mindset. Het biedt je kansen om succesvol te zijn in het leven, te 
handelen en te leven vanuit je eigen kracht en datgene na te streven waar je gelukkig 
van wordt.  
 
Je kunt de term ‘zachte ogen’ op verschillende manieren interpreteren, al naar 
gelang de situatie waarin je je bevindt. Het gaat om de wijze waarop je naar jezelf 
kijkt en jezelf behandelt, in welke situatie dan ook.  
 
‘Met zachte ogen naar jezelf kijken’, kun je omschrijven als: eerlijk, realistisch, 
flexibel, met vertrouwen, liefdevol, mild, open, vergevingsgezind, als een liefdevolle 
criticus, positief, motiverend, stimulerend, opbeurend, volwassen, accepterend, 
enzovoorts. 
 
Het is, vanuit een volwassen benadering, met jezelf omgaan. Zonder medelijden te 
hebben, kleinerend te zijn, afkeurend te zijn, je te laten leiden door angst, 
haatdragend te zijn, neerbuigend te doen, te leven in het verleden, beperkend of 
bestraffend voor jezelf te zijn.  
 
En hoe kun je dit het beste doen? Door aandacht te hebben voor deze drie 
elementen: 

1. Jezelf accepteren 
2. Focus 
3. Jezelf uiten 

 
In de volgende hoofdstukken ga ik verder in op deze drie elementen.  
 
Dit e-book bestaat voor een belangrijk deel uit informatie gebaseerd op mijn 
ervaringen als coach. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste zaken te beschrijven, 
ook al is dit slechts een klein gedeelte van waar het om gaat. Ook zijn de namen van 
mijn coachees aangepast, ter bescherming van hun privacy. Mijn intentie is om jou 
vanuit positiviteit te raken en op weg te helpen.  
 
Als je na het lezen vragen hebt of je wilt hierop reageren, mail mij dan gerust: 
info@mydailycoach.nl  
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Element 1: Jezelf accepteren 
 
Hoe belangrijk is zelfkennis en weten wie je bent? Blij te zijn met wie je bent, doordat 
je al je perfecties en imperfecties hebt geaccepteerd, omdat jij uniek bent? 
 

Samenvattend is zelfacceptatie: Weten dat ik goed ben zoals ik ben! 
 

Ter verduidelijking heb ik de gedragsuitingen van mensen die zichzelf wel en mensen 
die zichzelf veel minder accepteren in twee groepen verdeeld. Dit is geen absolute 
omschrijving, omdat er altijd nuances zijn aan te brengen en elk persoonlijk verhaal 
weer anders is. Door deze tweedeling krijg je een goed beeld en inzicht in de 
gedragsuitingen. 
 
Groep 1: Accepteert zichzelf Groep 2: Accepteert zichzelf minder 
Deze mensen hebben een positief zelfbeeld, 
zitten lekker in hun vel, zijn gelukkig met 
zichzelf, weten hoe ze feedback tot zich 
kunnen nemen of kiezen er bewust voor om 
dit niet te doen. 
 
Ze liggen wakker van hun dromen en 
doelen, gaan voor groei en willen elke dag 
een betere versie van zichzelf zijn.  
 
Ook proberen ze nieuwe dingen uit en 
helpen ze anderen vanuit een positieve 
intentie.  
 
Ze praten met trots over zichzelf, mogen 
van zichzelf fouten maken, leren van deze 
fouten.  
 
Het zijn flexibele denkers die altijd op zoek 
zijn naar een positieve uitkomst voor 
zichzelf. 
 
Tevens hebben ze de overtuiging dat ze 
goed genoeg zijn, voelen zich door zichzelf 
en anderen gewaardeerd, enzovoorts.  
 

Mensen die zichzelf in mindere mate of niet 
hebben geaccepteerd, kennen een negatief 
zelfbeeld, zitten niet lekker in hun vel en 
weten vaak ook niet waarom dit zo is.  
 
Ze voelen zich met regelmaat ongelukkig, 
vatten de meeste feedback persoonlijk op, 
liggen wakker van het piekeren over zichzelf 
en hun leven, willen groeien maar weten 
niet hoe. Hierdoor verliezen ze steeds meer 
moed waardoor ze nieuwe uitdagingen 
kunnen gaan vermijden.  
 
Ze kennen al hun tekortkomingen en tellen 
die ook, praten genuanceerd over zichzelf, 
mogen geen fouten maken, lopen vast in 
hun denken en zijn een kei in het denken in 
problemen.  
 
Wat je ook vaak ziet, is dat ze een 
overheersende overtuiging hebben dat ze 
niet goed genoeg zijn, zich door zichzelf en 
anderen ondergewaardeerd voelen, 
enzovoorts. 

 
 
 
Daarnaast tref je binnen de tweede groep ook mensen aan die naar de buitenwereld 
toe gedrag laten zien dat past bij de eerste groep, maar diep vanbinnen weten dat dit 
niet zo is.  
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Praten over wat haar werkelijk dwars zit, doet Jade niet 

 
Jade is een vrouw van in de 50. Ze is moeder van twee dochters en heeft al een 
aantal jaren een relatie. Iedereen die haar kent, omschrijft haar als een 
liefdevolle, passievolle vrouw die voor iedereen klaarstaat, elke dag positief in 
het leven staat, veel lacht en voor haar eigen mening uitkomt. 
 
Wat haar omgeving niet weet is dat Jade allerlei gezondheidsklachten heeft waar 
de artsen niets mee kunnen. Dat ze weinig slaapt en desondanks elke dag vrolijk 
en op tijd op haar werk verschijnt. Praten over wat haar werkelijk dwars zit, doet 
ze niet. Na het werk is ze volledig opgebrand. Toch heeft ze het altijd ‘druk’ met 
haar dingen die ze elke dag van zichzelf moet doen, daarnaast staat ze altijd voor 
iedereen klaar.  
 
Ze onderneemt nauwelijks nieuwe activiteiten, want ze vindt het wel goed zo.  
Ze probeert wel vaker te sporten omdat ze merkt dat ze hierdoor haar ‘vage’ 
gezondheidsklachten enigszins kan beperken.  
 
Van haar kinderen moet ze leren om rust te nemen. Een andere 
karaktereigenschap waar haar kinderen over klagen, is haar neiging tot 
overbezorgdheid en de dwang om alles te willen controleren, waardoor ze 
enigszins in paniek raakt als zij wordt geconfronteerd met zaken waar zij zich 
niet op heeft voorbereid. 
 
Ik heb Jade, met behulp van coaching, geholpen bij het accepteren van de 
realiteit waarin ze leeft. Hierdoor heeft ze geleerd om een groot gedeelte van 
wat haar dwars zit, los te laten en een plek te geven. Daarnaast heeft zij zicht 
gekregen op datgene waar ze wel regie over kan hebben en heeft ze geleerd om 
niet alles te willen controleren. Zij ervaart hierdoor meer innerlijke rust, voelt 
zich fitter en volgt nu onlinetrainingen om iets aan zelfontwikkeling te kunnen 
doen.   

 
 
De mate waarin iemand zichzelf accepteert hangt af van allerlei factoren.  
Deze factoren kunnen bijdragen aan zelfacceptatie of daar juist afbreuk aan doen. 
Denk hierbij aan de maatschappij waarin je leeft, je opvoeding, de prikkels die je elke 
dag krijgt van de diverse media en de andere uitingen die je ‘vertellen’ hoe je als 
persoon zou moeten gedragen. Maar ook educatie, omgeving en 
overlevingsstrategieën die je in een vroeg stadium van je leven hebt ontwikkeld.   
 

 
 

Self-acceptance means that the individual fully and unconditionally 
accepts himself whether or not he behaves intelligently, correctly, or 

competently and whether or not other people approve,  
respect, or love him.  

Albert Ellis  
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Sonja krijgt regelmatig te horen dat ze beter haar best moest doen 

 
Sonja is 27 jaar en komt uit een familie van hoogopgeleide mensen die allemaal 
goede banen hebben. Zij heeft de mavo afgerond, in tegenstelling tot haar twee 
broers die beiden een universitaire studie hebben doorlopen.  
 
Van huis uit heeft ze altijd meegekregen dat ze beter haar best moest doen.  
Haar ouders waren dan ook zeer teleurgesteld dat zij ‘slechts’ een mavo- en een 
secretaressediploma heeft behaald. Dit moet ze nog regelmatig aanhoren.  
 
Haar werkgever heeft haar aangeboden om de administratieve taken te verruilen 
voor het mentorschap. Men beschouwt haar als een administratief talent en ziet 
graag dat zij haar kennis en kunde overdraagt op de zittende en nieuwe 
medewerkers, zodat ze op haar afdeling een grote efficiencyslag kunnen maken.  
Zij ontvangt hiervoor ook een salarisverhoging en op haar verzoek een 
kortdurende begeleiding van een coach.  
 
Helaas zijn niet alle collega’s blij met deze verandering, iets wat ze duidelijk aan 
haar laten merken, waardoor Sonja aan zichzelf begint te twijfelen. Na een aantal 
coachgesprekken is duidelijk geworden dat Sonja door deze situatie wederom - 
net als thuis - een bevestiging krijgt dat ze niet goed genoeg is. Dit zorgt ervoor 
dat ze verkrampt en zich onzeker voelt.  
 
Samen bepalen we een strategie die haar gaat helpen om deze, voor haar 
belangrijke en grote stap vorm te geven. Het gevolg is dat ze nu in staat is om meer 
vanuit haar kracht te werken, dan overvallen te worden door onzekerheden. Deze 
strategie zorgt ervoor dat zij meer inzicht krijgt in welke drijfveren haar mindset 
negatief beïnvloeden en hoe zij hier op een constructieve manier mee om kan 
gaan. Daarnaast hebben we kort aandacht besteed aan het effectief 
communiceren met de collega’s die het niet eens zijn met haar benoeming. 

 
Wat is een krachtige positieve mindset? 
 
Om je een idee te geven wat een krachtige positieve mindset inhoudt heb ik een paar 
belangrijke aspecten hiervan beschreven:  
 

- Een manier van denken, waarbij je de uitdagingen van jouw leven beschouwt 
als leermomenten die ervoor zorgen dat jij als persoon kunt groeien.  

- Je bewust zijn van allerlei overtuigingen en gedachten die jouw persoonlijke 
groei kunnen belemmeren. 

- In staat zijn om negatieve overtuigingen en gedachten, om te buigen naar 
positieve, stimulerende en constructieve gedachten; 

- en hierdoor een positief realistisch zelfbeeld hebben van je eigen kunnen en 
over jouw toekomst.  

- Weten dat je de potentie hebt om eigenaar en regisseur te zijn van je eigen 
denkproces en je hiernaar gedragen.  
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Zelfacceptatie is een onderdeel van een krachtige positieve mindset, 
want deze valt en staat met het beeld dat je van jezelf hebt.  

 
 

Hier en nu? 
 
Wat is dat, het hier en nu? In ieder geval niet daar en dan. Het is een mooie 
aanduiding van hoe je in het leven kunt staan, waarbij je alles beleeft in het huidige 
moment.  
 
Mensen die bijvoorbeeld veel ‘in hun hoofd’ leven, zijn gedurende de dag niet in het 
hier en nu, maar veel in het daar en dan. Daar en dan is een heerlijke plek waar je je 
kunt verschuilen en alles in gedachten, zo vaak als je maar wilt, kunt herkauwen 
(overdenken).  
 
Positieve, creatieve dagdromers zijn graag in gedachten. Hun gedachten zijn een 
heerlijke ‘plek’ waarbij zij inspirerende ideeën kunnen ontwikkelen die zij later in 
echte creaties kunnen omzetten.  
 
Ondertussen is dit voor mensen die in hun hoofd leven en die op een negatieve wijze 
hierin hun toevlucht zoeken, een neerwaartse spiraal van oneindige, niet erg 
opbeurende gedachten. Want… je brein gaat gewoon door! Ook al geef je daar 
bewust geen opdracht voor, je gedachtestroom gaat verder omdat je brein daarin 
getraind is.  
 
Zelfacceptatie begint ook met het leven in het hier en nu. Hier en nu, ook wel 
aangeduid als plaats (hier) en tijd (nu) is leven met aandacht. 
 
 

Paul krijgt van zijn baas nog één kans om zich te bewijzen 
 
Paul heeft kort na zijn officiële benoeming tot manager, te maken met allerlei nare 
gebeurtenissen in zijn privéleven. Hij gebruikt deze ook vaak als excuus om niet op 
kantoor te hoeven zijn. Omdat hij een goede relatie heeft met zijn collega’s wordt 
dit geaccepteerd. Zijn leidinggevende ziet dit anders en neemt dit als 
ontwikkelpunt mee in zijn beoordeling. In die beoordeling staat ook dat zijn 
leidinggevende vindt dat Paul weinig initiatief toont om projecten op te pakken.  
 
Vanaf het begin van het nieuwe jaar heeft Paul allerlei projecten naar zich toe 
gehaald. Helaas merkt iedereen gedurende de eerste paar maanden, dat die 
projecten niet lekker lopen. Na het tweede evaluatiegesprek met zijn manager is 
Paul verplicht om een aantal van zijn projecten over te dragen. Paul krijgt van zijn 
leidinggevende nog één kans om zich te bewijzen.  
 
Gedurende de coaching wordt duidelijk dat Paul in gedachten alles tot in de 
puntjes heeft uitgedacht en geregeld. Concrete actie blijft hierdoor uit, omdat hij 
erg moe is van het denken (piekeren) en de gebeurtenissen in zijn privéleven hun 
tol eisen.  
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Door de toenemende druk van zijn leidinggevende en uiteindelijk ook van zijn 
collega’s gaat Paul voor zijn gevoel steeds harder rennen, wat in zijn geval 
betekent; nog meer nadenken, iets wat de vicieuze cirkel van de negatieve 
gedachtestroom in stand houdt.  
 
Samen met Paul heb ik zijn belemmerende overtuigingen (zijn onderliggende 
negatieve gedachtepatronen) blootgelegd en hem geholpen bij het ombuigen van 
deze overtuigingen naar stimulerende gedachten. Daarnaast heb ik hem geleerd 
hoe hij zijn gedachten om kan zetten in concrete acties en hoe hij zijn werk anders 
kan organiseren waardoor hij energie overhoudt.  

 
 

Bestemming 
 
Door bepaalde ervaringen of gebeurtenissen in je 
leven, zaken waar je wel of niet voor hebt gekozen, 
kan het voorkomen dat je andere dingen gaat doen 
dan je had gepland, verwacht of gehoopt. 
Hierdoor verandert de levensbestemming die je 
graag zou willen (wensen/verlangen) in een 
bestemming die op dat moment nodig is 
(nut/noodzaak). Je bestemming is dan de realiteit 
waarin je op dat moment leeft. Er kan hierdoor 
oponthoud ontstaan in je zelfacceptatieproces, 
omdat je voor je gevoel ongewild van koers bent 
veranderd of uit balans bent geraakt.  
 
Er klinkt een stem in je hoofd en hart die je zelfacceptatie bemoeilijkt en daardoor 
ook het accepteren van jouw realiteit. Het stemmetje zegt voortdurend dingen als:  
 
‘Had ik maar…’  
‘Dit ben ik niet..’  
‘Zo wil ik niet leven’ 
‘Waarom heb ik dit?’ 
‘Dit overkomt mij omdat ik toch niet goed genoeg ben.’  
‘Ik kan helemaal niks meer.’  
‘Zie je wel, ik had toen dat besluit moeten nemen, want anders zat ik hier nu niet.’ 
‘Ik ben te oud of ik ben te jong.’  
‘Ik ben er klaar mee!’ 
‘Het is wel goed zo.’ 
‘Ik kan het niet meer aan.’ 
‘Ik heb geen ervaring.’  
‘Mijn prioriteit is overleven!’  
‘Ik heb nooit liefde gekend.’  
‘Ik word altijd teleurgesteld.’  
‘Ik weet niet wat het beste voor mij is.’ 
‘Zo ben ik nu eenmaal.’ 
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En omdat je niet weet hoe of waar je kunt beginnen, lijkt het een 
onmogelijke taak. 

 
 
Er ontstaat stilstand als je in de gedachtestroom blijft hangen die ervoor zorgt dat je 
jezelf, en met name jouw realiteit waarin je leeft, niet kunt accepteren. Dit zijn je 
innerlijke weerstanden (negatieve overtuigingen, emoties, gevoelens, gedachten en 
handelingen) die je zelf hebt gecreëerd en die je ervan weerhouden om op een 
andere manier verder te gaan. 
 
Je kunt de stilstand soms letterlijk waarnemen, omdat er niets nieuws meer in je 
leven lijkt te gebeuren. Hierdoor beland je -voor je gevoel- steeds in dezelfde 
routineuze en negatieve gebeurtenissen. 
 
Het is beslist geen prettige ervaring als je voelt dat je niet meer verder wilt op de 
manier waarop het nu gaat in je leven, terwijl je er echt iets aan wilt doen.  
En omdat je niet weet hoe of waar je kunt beginnen, lijkt het een onmogelijke taak. 
Misschien ervaar je het niet zo, toch zijn deze gevoelens een krachtig signaal.  
Ze laten je weten dat je verdere stappen moet ondernemen. Het kan moeizaam zijn 
om dat in je eentje te doen. Dan is het belangrijk dat je hulp zoekt. 
 
Als ik dit gevoel bij iemand waarneem, dan beschouw ik dat als een opening voor een 
gesprek of de eerste stap. Als je niet meer op dezelfde manier wilt doorgaan en daar 
iets aan wilt doen, - ook al weet je niet wat - is dat een moment van acceptatie.  
 
Dit kan voor jou het begin zijn van het loslaten van de controle en je innerlijke 
weerstanden. Maar dan is het wel van belang dat je bewust ‘het besluit’ neemt, dat je 
zo niet verder wilt gaan. Pas dan kan je overgaan tot concrete acties. Zolang je geen 
echte beslissing neemt, blijf je de situatie waar je eigenlijk uit wilt in stand houden.  
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Element 2: Focus 
 

Energy flows where attention goes.  
 

Je aandacht richten op zaken die belangrijk voor je zijn als mens en voor je 
welbevinden helpen bij het ontwikkelen en ervaren van heelheid in je leven. Dit zijn 
bijvoorbeeld jouw dromen, wensen, doelen, levensstijl, jouw rituelen en alles wat 
ervoor zorgt dat je je leven gericht vorm kunt geven.  
 
Het focussen werkt twee kanten op. Wanneer je je focust op alles wat je niet wilt 
hebben, dan zal je zien dat je juist dat wel krijgt. Het werkt ook de andere kant op, 
want door je focus te verleggen naar wat je wel wilt, verander je direct je 
energiestroom in de richting waar je aandacht (=focus) naar uit gaat. 

 
Een liefdevolle, diepgaande, intense connectie  

tussen je hoofd en je hart. 
 
 
Focus is niet alleen datgene wat je ervaart en ziet op bewustzijnsniveau. Het gaat ook 
om de dieperliggende verlangens, wensen, idealen, doelen, dromen en andere zaken 
die van invloed zijn en die jouw focus bepalen. Wat ik probeer te zeggen is dat 
wanneer je focus aanbrengt, je in lijn moet proberen te blijven met je innerlijk.  
Dit zorgt er namelijk voor dat er overeenstemming is tussen het denken en het 
voelen, oftewel dat er een liefdevolle, diepgaande, intense connectie is tussen je 
hoofd en je hart.  
 
 

Welbevinden 
 
Wanneer je beschikt over een krachtige positieve mindset betekent het dat je in 
welke situatie dan ook je focus kunt verleggen met als doel: welbevinden.  
 
Een simpel voorbeeld om dit te illustreren: 
Stel je voor dat je in bed ligt en net wakker wordt. Je voelt aan alles dat het geen 
goede dag gaat worden. Je zit niet lekker in je vel, hebt hoofdpijn, geen zin om uit te 
bed te stappen en al helemaal geen zin om naar je werk te gaan. Je draait je om, 
omdat je nog even bij wilt komen. 
 
Wat zijn daarna jouw gedachten? Waar kies jij voor? Wil je ‘lekker’ blijven hangen in 
dit gevoel? Dat mag en neem dan de rest van de dag of week ook zoals die komt, 
zonder je te veel hierover op te winden. Wil je wel iets aan dit gevoel doen, zorg er 
dan voor dat je focus daarnaar uit gaat. Er is geen goed of fout, het gaat erom dat je 
kiest en daar je aandacht op richt.  
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Waarom is dit zo belangrijk?  
Omdat je hierdoor je brein traint om dat te doen wat goed voor je is! Zodra je hebt 
gekozen en hier ook je aandacht naar laat uitgaan, betekent het dat jij de regie voert.  
 
Als je nergens voor kiest, wat ook een keuze is, zal je het gevoel hebben dat alles je 
overkomt. Omdat je brein deze signalen dankbaar opvangt, zal je nog meer van dit 
soort ‘het-overkomt-mij’ momenten gaan beleven.  
 
Oefening baart kunst en ook hier geldt de kracht van de herhaling: door vaker 
bewuster te kiezen, te focussen, train je jezelf daarin en wordt het steeds makkelijker 
en…je brein leert om op een positieve manier voor jou te gaan werken. 

 
Essentie 
 
De essentie van het aanbrengen van focus in je leven is niks minder dan ‘het weten’ 
dat je de keuze hebt om je aandacht volledig op iets anders te richten, als het gaat 
om je gedachten, emoties, gebeurtenissen, situaties en gevoelens. Dit ‘weten’ is het 
vertrekpunt om verder te kunnen.  
 
Soms overkomen ons dingen waar wij met onze volle verstand niet bij kunnen, 
worden we overspoeld door emoties of gevoelens waar wij geen controle over 
hebben of maken we iets mee dat zo’n grote impact op ons heeft dat we letterlijk 
kunnen verlammen. Wat te doen? In een aantal gevallen is niks doen een juiste 
keuze, omdat het leven ons af en toe dwingt bij bepaalde dingen stil te staan.  
 
Dit zijn ook achteraf mooie of verdrietige ervaringen die ons bijzondere en 
intellectuele levenslessen opleveren, die we nodig hebben voor onze persoonlijke 
ontwikkeling. Maar…daarna is er altijd weer ruimte om te kiezen waar wij ons op 
willen gaan focussen.  

 
 
Oefening om focus aan te brengen 
 
Je kunt op verschillende manieren (meer) focus 
aanbrengen in je leven. Mijn voorkeur gaat uit  
naar het maken van een Vision Map. 
 
Met dit creatieve hulpmiddel maak je direct allerlei 
zaken inzichtelijk die met je focus (onderwerp of 
thema) te maken hebben. 

 
 
 

           Voorbeeld van een eenvoudige Vision Map 

 
 
Het is een tool om te brainstormen en je kunt het goed alleen doen. Bovendien kun 
je je Vision Map ergens ophangen waar je het altijd in het vizier hebt. Daardoor neem 
je dagelijks actief tot je wat jij wilt gaan bereiken.  
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Bijna al mijn ideeën verwerk ik hierin, wat mijn creativiteit bevordert. 
Maar ook als ik ergens tegenaan loop, maak ik er één om tot nieuwe inzichten te 
komen en mijn focus te herpakken. 
 
 
 
Focus: de vijf succesregels 
 
Wat ik je graag nog zou willen meegeven is het volgende. Zodra je gaat focussen op 
de dingen die een positieve bijdrage hebben op je welbevinden, doe dit dan door 
‘Met zachte ogen naar jezelf te kijken’, dat wil zeggen: 
 

1. Heb geduld 
Je mag best ambitieus en gretig zijn, maar als dit de overhand krijgt, wil je steeds 
meer en sneller. Je kunt hierdoor emotioneel gestrest raken en dat kan er weer voor 
zorgen dat je focus beïnvloed wordt, omdat je aandacht ineens uitgaat naar de stress 
die je ervaart.  
 

2. Je kunt niet alles controleren 
Streef er niet naar om alles te willen controleren, maar alleen die zaken waar je 
invloed op uit kunt oefenen. Een grote mate van betrokkenheid, in combinatie met 
weinig invloed, is ook weer het recept voor emotionele stress. Besef dat invloed en 
betrokkenheid twee verschillende dingen zijn. Als je alles wilt controleren, is dat vaak 
een indicatie van een grote mate van betrokkenheid. Als je steeds voor jezelf bekijkt 
waar je wel invloed op hebt en hoe je deze kunt pakken dan kun je daarover controle 
hebben.  
 

3. Vraag hulp 
Wanneer je merkt dat je in je proces om focus aan te brengen in je leven hulp kunt 
gebruiken, vraag die dan ook. Een coach kan je helpen, maar je kunt het ook dichter 
bij huis zoeken. Wat je vaak ziet is dat mensen zich gewaardeerd voelen omdat ze je 
mogen helpen, want anderen zien hierdoor dat je met goede dingen bezig bent! 
 

4. Houd rekening met verleiding door je omgeving 
En daarop aansluitend; niet iedereen is het eens met de richting die je op wilt gaan,  
je doelen, dromen of wensen waarop je je gaat focussen. Anderen hebben misschien 
tijd nodig om dit te begrijpen of te accepteren. Feitelijk heb je van niemand 
goedkeuring nodig maar houd wel rekening met de mogelijkheid dat jouw omgeving 
moet wennen. Met andere woorden: Houd de energie waarin je zit positief! 
 

5. Heb vertrouwen in het proces 
Tot slot: elk proces kent diepe dalen en mooie hoogtepunten. Gun jezelf tijd en 
ruimte om dit proces te ondergaan. Zolang je er écht in gelooft kun je, bij wat er ook 
gebeurt in je leven, altijd met vertrouwen terugkeren naar datgene waarop je hebt 
gefocust. Weet dat het goed zit en goed komt en gedraag je hiernaar.  
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Element 3: Jezelf uiten 
 
Het laatste onderdeel van de drie elementen is jezelf uiten. Je kunt jezelf op 
verschillende manieren uiten; met en zonder woorden je gevoelens, gedachten en 
emoties kenbaar maken. Je kunt ook eerst naar binnen keren en luisteren naar wat je 
innerlijke stem je te vertellen heeft, om er daarna uiting aan te geven. Maar welke 
manier van uiten je ook kiest, doe dit vooral door ‘Met zachte ogen naar jezelf te 
kijken’.  
 
 

Intrinsiek 
 
Je innerlijk vertelt je hoe je je voelt of geeft het aan als er iets met je is, zowel in 
positieve als in negatieve zin. ‘Met zachte ogen naar jezelf kijken’ omvat dit allemaal. 
Jouw functioneren, welbevinden en mindset worden mede beïnvloed door jouw 
intrinsieke motivatie, wat jou van binnenuit drijft. Hoe zuiverder deze motivatie is, 
hoe meer zelfkennis je hebt en hoe meer je bereid bent om dingen vanuit jezelf en 
voor jezelf te ondernemen.  
 
Een belangrijk aspect is jezelf uiten door van binnenuit te werk te gaan. Door te 
voelen wat er werkelijk speelt, dit voor jezelf vertalen naar bewustzijnsniveau en er 
een actie aan verbinden. 
 

 
 

Zelfs als je (nog) niet weet hoe je onder woorden brengt  
wat je voelt, kun je uiting aan jezelf geven, door hier een actie 
aan te verbinden. Bijvoorbeeld (en ja, dit klinkt heel cliché maar 
het werkt) door te gaan sporten, wandelen, dansen, zingen, 
schrijven, mediteren, schreeuwen, lachen of gewoon 
geconcentreerd bezig zijn met iets dat jij leuk vindt of jou een 
goed gevoel geeft. Doordat je geconcentreerd bezig bent en 
leuke dingen aan het doen bent, ben je volledig in het hier en nu 
bezig met je activiteit, wat een ontspannende werking heeft.  

 
 
Wij zijn snel geneigd om te negeren wat er innerlijk aan ons wordt meegegeven.  
Dit komt omdat we met van alles en nog wat bezig zijn of gewoonweg niet weten 
hoe wij hieraan gehoor kunnen geven.  
 
Jezelf uiten is een manier van opruimen. Het helpt bij het creëren van ruimte in je 
gedachten waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan om andere inzichten op te 
doen. Als je alles waar je mee zit de hele tijd bij je blijft dragen, en je gooit niets weg, 
loopt op een gegeven moment je interne harde schijf vol.  
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Wanneer je interne opslagruimte vol begint te raken krijg je het gevoel niet lekker in 
je vel te zitten. Je gaat anders reageren dan je gewend bent. Het kan zich uiten in 
rusteloosheid, het voelen van spanning en stress, overdreven vermoeidheid, heel veel 
willen ondernemen, verminderde of juist grote eetlust overmatig gebruik van 
bijvoorbeeld alcohol, hyperactiviteit, je leven ineens anders willen inrichten, ineens 
een opruimbui krijgen of lusteloosheid en klagen.  
 
 

Het gaat hier ook om gehoor geven aan wat jij graag zou willen. 
 
 
Al deze genoemde voorbeelden kunnen ook andere oorzaken hebben. Maar wat ik 
vaak zie is dat dit soort gedrag een indicatie is voor het gegeven dat mensen een 
grote last bij zich dragen en zich niet of onvoldoende hebben kunnen uiten.  
 
Ik doel hier niet alleen op blokkades, angsten, negativiteit of andere vormen van 
innerlijke weerstand. Het gaat hier ook om gehoor geven aan wat jij graag zou willen.  
 
 

Marco’s rigoureuze besluit leverde eerst veel weerstand op 
 
Marco heeft een relatie. Hij is ervan overtuigd dat de relatie stuk gaat als ze nog 
langer bij elkaar blijven wonen. Zijn partner ervaart dit anders. Hij heeft het gevoel 
meer ruimte nodig te hebben en besluit hier gehoor aan te geven, juist omdat hij 
heel veel van zijn partner houdt.  
 
Hij neemt een rigoureus besluit en zet een moedige stap. Hij koopt een eigen 
woning en verhuist.  
 
In het begin ervaart hij veel weerstand van zijn partner en hun relatie staat hevig 
onder druk. Na een paar maanden stabiliseert de situatie omdat de partner merkt 
dat zij een veel liefdevollere, relaxtere partner heeft gekregen. Er is ook meer 
begrip voor elkaars situatie. Overigens heeft zij nog steeds goede hoop dat ze in de 
toekomst weer gaan samenwonen. Hij heeft dit geaccepteerd, ondanks dat hij hier 
zelf anders over denkt. 

 
 
Dit is een voorbeeld van een grote en ingrijpende stap waarvoor veel moed nodig is. 
Gehoor geven aan wat jij graag wilt, met andere woorden jezelf uiten, hoeft niet zo 
groot en ingrijpend te zijn. Het kunnen ook kleine alledaagse dingen zijn waarvan jij 
weet dat als je dat kunt bereiken, jij een beter leven kunt hebben. En zo worden 
kleine alledaagse dingen ineens grote, invloedrijke, betekenisvolle zaken! 
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Dialoog met je zelf 
 
Door in gesprek te blijven met jezelf, weet je wat er van binnenuit aandacht nodig 
heeft. Dan kom je al snel terecht bij zaken die je dwars zitten. Elke keer als je gehoor 
geeft aan wat jij graag zou willen door jezelf te uiten, ben je bezig jezelf vrij te maken 
van alles wat je kan weerhouden en belemmeren om verder te kunnen groeien.  
 
Het begint met het luisteren naar je innerlijke stem of gevoel. Vervolgens vertaal je 
deze informatie naar je bewustzijnsniveau. En dan bepaal je hoe en wat je ermee 
kunt gaan doen.  

 
Met en zonder woorden  
 
Verbaal uiten tijdens interactie met anderen, doe je door iets aan de ander mee te 
geven. Feedback is een effectief middel om dit te doen, mits het op de juiste manier 
gebeurt en vanuit een volwassen benadering, met andere woorden zonder heftige 
emoties. Naast feedback geven is jezelf verwonderen ook een effectieve aanpak, 
want door je ergens over te verwonderen en vanuit deze verwondering vragen te 
stellen, kom je in een andere gespreksflow. Jij toont namelijk vanuit oprechte 
interesse je verbazing en met die onderzoekende houding ga je het gesprek aan.  
 
Als je heftige emoties of gevoelens ervaart, dan is het goed om daar even bij stil te 
staan. Wat voel ik? Waar komt dit door? Wat doet dit met mij? Stel alsjeblieft geen 
waarom-vragen, omdat een waarom-vraag niet altijd stimulerend werkt. Dit geldt 
voor het stellen van de waarom-vraag aan jezelf maar ook aan de ander. Een 
dergelijke vraag roept snel het gevoel op dat je ergens verantwoording voor moet 
afleggen. 
 
Houding en gedrag zijn ook vormen van jezelf uiten. Onze lichaamstaal is veruit het 
krachtigste signaal dat we kunnen inzetten, als wij bijvoorbeeld heftige emoties of 
gevoelens ervaren.  
 
Hoogleraar psychologie Albert Mehrebian deed in de jaren 70 een interessant 
onderzoek over inconsistentie in het overbrengen van een boodschap. Hij 
onderzocht hoe het overbrengen van een boodschap, waarbij je bijvoorbeeld iets 
tegen de ander zegt terwijl je iets anders bedoelt, door de ontvangers wordt 
geïnterpreteerd.  
 
Uit zijn onderzoek blijkt dat de ontvanger de inconsistentie van jouw boodschap kan 
herkennen aan: 

- je lichaamstaal (55%), door je te observeren; 
- je stemgebruik (38%); 
- en de woorden die je uitspreekt (7%). 

 
 
Dus als jij tijdens een gesprek, alles wat je voelt voor je probeert te houden, dan kan 
dat toch zichtbaar zijn in hoe je je gedraagt, je gezichtsuitdrukking of je 
lichaamshouding.  
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Hoofd, Hart en Handelingen  
 
Met zachte ogen naar jezelf kijken betekent dat je bezig bent met het ontwikkelen 
van en het beschikken over een krachtige positieve mindset.  
Het laat zien dat er een diepgaande, intense connectie kan zijn tussen hoofd, hart en 
jouw handelingen. Alles kan met elkaar in lijn zijn of elkaar aanvullen.  
Hier hoort vallen en opstaan bij. Fouten maken waar je van durft te leren, 
verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten en je gedrag, veranderen, in 
beweging blijven, nieuwe dingen leren maar ook vertrouwen hebben, dankbaar zijn 
en plezier beleven.  
 
Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt of welk beroep je 
uitoefent. Het gaat erom dat je waarde blijft toevoegen aan jezelf!  
Met andere woorden, dat je een levenshouding hebt die stimuleert en motiveert om 
het maximale voor jezelf uit dit leven te halen. Daarbij hoort een manier van voelen, 
denken en doen (krachtige positieve mindset) die gevoed wordt door hoe je jezelf en 
de realiteit waarin je leeft, wilt aanvaarden en vormgeeft (Met zachte ogen naar jezelf 
kijken). Maar ook dat je alles in het moment beleeft (hier en nu) en met een positieve 
blik uitkijkt naar de toekomst. 
 
Begin vandaag nog ‘Met zachte ogen naar jezelf kijken’. Neem jezelf onder de loep 
en beantwoord deze vragen: 

• Wie ben ik? 
• Wat heb ik nodig? 
• Waarover ben ik in de wolken als het gaat om mijzelf en mijn leven? 
• Wat wil ik veranderen om een betere versie te worden van mezelf?  

 
En het allerbelangrijkste:  

• Hoe wil ik met mijzelf omgaan? 
• Hoe wil ik door anderen worden behandeld?  

 
 
Ongeveer 95% van ons gedrag is onbewust en wordt voor het merendeel bepaalt 
door onze gedachten. Wil je veranderen dan zal je aan de slag moeten gaan met je 
manier van denken. 
 
My Daily Coach heeft speciale online coaching sessies en trainingen gericht op het 
inzichtelijk maken van jouw bewuste en onbewuste belemmerende denk en 
gedragspatronen, zodat je ze kunt doorbreken: www.mydailycoach.nl  
 

 
 

Creëer  morgen, vandaag! 


