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Eigenwaarde 
 

We zijn alweer aangekomen aan de laatste les waarin ik nog 
even een samenvatting geef over de lessen 
Ik hoop dat je er alles uit hebt gehaald en dat je echt aan de 
slag bent gegaan met alles. 
 
De grootste fout die ik mensen zie maken is dat ze het gevoel 
moeten hebben dat ze er nu wel zijn....maar dat is niet zo. 
Blijf deze (nieuwe) levensvorm voor de rest van je leven 
toepassen. Als je een keer hebt gelijnd en je bent mooi 
afgevallen dan ga je ook niet daarna weer als vanouds eten, 
waardoor je weer gaat aankomen.  
Je hebt je dan een nieuwe levensstijl eigen gemaakt en je 
moet de rest van je leven daaraan blijven ‘werken’ 
 
Denk ook nooit ‘wanneer ben ik er’ ‘ik zou willen dat ik er al 
was’  want waar wil je zijn dan ?  
Er is namelijk geen eindstation, geen einddoel ! 
Je hele leven is een vallen en opstaan en weer door. 
Je bent er nooooooit ! want dat zou betekenen dat jouw leven 
dan geen nut meer zou hebben want je hebt immers alles dan 
al geleerd en zijn de lessen afgelopen....snap je  
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Je hele leven blijft bestaan uit minder leuke dagen, huilbuien, 
verdriet, boosheid want dat is ook de bedoeling om daarvan 
weer te leren.  
Waar het echt om gaat is dat jij jezelf beter hebt leren 
kennen, je eigenwaarde vergroot is, je bewustzijn verhoogd is 
waardoor je sterker en krachtiger in het leven staat, waardoor 
je jezelf gewoon leuker bent gaan vinden en waardoor je je 
dus minder aanpast aan anderen.  
 
Daardoor ga je minder pleasen, meer je grenzen aangeven 
waardoor je daardoor weer trotser bent op jezelf en nog meer 
je eigenwaarde gaat zien en voelen en daardoor nog 
krachtiger gaat worden.... 
Snap je dat het een sneeuwbal effect heeft en het een het 
ander weer opheft. 
 
Ook dat je anders naar gebeurtenissen en situaties bent gaan 
kijken waardoor je het jezelf een stuk makkelijker maakt, dat 
je meer innerlijke rust bent gaan krijgen. 
 
Als je op mijn website op de homepagina mijn E-book hebt 
aangevraagd dan hoop ik ook dat je mijn aardings/grondings 
oefeningen trouw blijft doen want dat verhoogd ook nog eens 
je bewustzijn en eigenwaarde (vraag hem aan als je dat nog 
niet hebt gedaan)  
Ook de oefening om energieën die niet van jou zijn of 
negatieve energieën af te laten vloeien is heel belangrijk ! 
 
Blijf in contact met je gevoelens, blijf je gedachten tackelen 
die jou niet dienen en verander ze. 
Blijf met je gevoelens communiceren en wees er zeker niet 
bang voor want alleen dan worden ze van die grote monsters 
die jou overmeesteren.  
 

Jij bent de baas over jouw gedachten en dus over jouw 
emoties en nooit andersom ! 
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Ga de ‘macht’ nemen over jouw gedachten en je zal ook de 
‘macht’ krijgen over je emoties en dan kom je echt in een 
hoger bewustzijn en ben je niet langer slachtoffer van je 
emoties en sta je veel luchtiger, relaxter, blijer en gelukkiger 
in je leven. 
 
JIJ BENT HET WAARD ! 
Alleen jij kan dit veranderen ! maar alleen jij kan dit WILLEN ! 
 
Mocht je nou denken ‘pff wat een gedoe allemaal en wat kost 
het me veel moeite’ dan vraag je jezelf eens af waarom je dan 
toch niet ECHT aan jezelf wilt werken. 
Je krijgt er ongetwijfeld een beloning voor dat je je niet 100% 
inzet.  
 
Ga deze overtuiging weer eens onderzoeken, misschien denk 
je heel diep van binnen wel dat je het toch niet kan, of 
misschien ben je wat lui en dat het maar gewoon op je pad 
moet komen.  
Misschien denk je ‘als ik me eerst wat beter voel dan kan ik 
pas daarna positiever gaan denken’ 
 
En dat is nou net de grootste valkuil ! 
Want zolang jij je negatieve gedachten blijft houden, blijven 
er altijd dingen op je pad komen die van dezelfde lage trilling 
zijn, dus nog meer negativiteit.  
Je bent aan het wachten op niks eigenlijk...... 
 
Omdat alles energie is en alles elkaar opzoekt wat een match 
is. Of je wilt of niet ! 
Er kan nooit iets van buitenaf komen waardoor jij je beter kan 
gaan voelen omdat alles in jouw hoofd begint en daarna volgt 
je vibratie. 
 
Dus heel erg belangrijk is om die vibratie hoog te krijgen en 
te houden door goed voelende gedachten te blijven creëeren. 
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Maar hoe moet ik nou goed voelende gedachten creëeren als 
ik me niet goed voel ?  
 
Dat is de grote angel en tevens je sleutel want jij moet die 
cirkel doorbreken door te onderzoeken wat je gedachten zijn, 
je oordelen over jezelf zodat je daar wat grip op gaat krijgen, 
vervolgens ga je je gedachten veranderen in beter voelende 
gedachten (ondanks dat je dat nog niet zo voelt) en dan gaat 
je gevoel vanzelf volgen en dan is het een kwestie van vol 
houden en steeds beter worden daarin. 
Dan heb je je vibratie verhoogd en dat ga je merken en 
voelen. 
 
Het is even door de zure appel heen bijten als het ware.... 
Even jezelf voor de gek houden maar je onderbewuste gaat er 
zeker mee aan de slag en dan heb je het te pakken. 
 
In mijn 1 op 1 programma gaan we ook dieper hier op in om 
je eventuele blokkades op te heffen waarom je misschien hier 
niet doorheen kan komen.  
Er kan iets veel diepers bij je zitten waarom je niet verder wil 
of kan graven. 
 
Blijf dus dicht bij je gevoel, omarm het, ga ermee in zee als 
het ware, onderzoek waarom deze bij je is. 
Ga je overtuigingen na, je negatieve gedachte na, je oordelen 
na en verander waar nodig. 
 
Ga bij elke overtuiging over jezelf, die jou kleiner maken, na 
of het waar is, klopt die overtuiging wel ? 
 
Train goedvoelende overtuigingen en gedachten over jezelf en 
je zal zien dat het op een gegeven moment ook echt aankomt 
in je onderbewuste en dan heb je de sleutel in handen. 
Alleen dan heb jij de touwtjes in handen en kan jij ze sturen.  
 
Eenmaal je vibratie verhoogd dan kom je in dat 
sneeuwbaleffect en zal het steeds beter en beter worden, dan 
kost het gewoon nog weinig moeite omdat je al in die flow zit. 
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Heb jezelf lief, hou van jezelf, neem jezelf ook wel eens met 
een korreltje zout. Je hebt maar 1 leven en jij moet de rest 
van je leven met jezelf dealen, dus maak er dan ook wat van ! 
 
Denk ook nooit dat je iets ‘fout’ doet of dat je faalt 
Dat bestaat namelijk niet ! 
We maken geen fouten, we leren alleen ! 
Vallen en weer opstaan is dat ! 
 
Hou ook op om kritisch te zijn naar jezelf, een beetje mag wel 
natuurlijk want dat houd je scherp maar duw jezelf niet de 
grond in, maak jezelf niet af door jezelf vaak te straffen. 
Waarin straf jij jezelf vaak in ? 
Ga dat ook onderzoeken of dat terecht is eigenlijk. Wees lief 
voor jezelf ! 
 
Dus al met al is de volgorde: 
Eerst voelen, voelen, voelen ! 
Welke emoties heb ik allemaal ?  
Sta stil bij al je gevoelens, schrijf elke dag in een dagboekje 
hoe je je voelt. 
 
Dan ga je alle overtuigingen op schrijven, welke oordelen heb 
ik over mezelf, hoe praat ik naar mezelf, welke houding neem 
ik altijd aan. Ga ze allemaal shiften naar goed voelende 
overtuigingen en gedachten. 
 
Speel ermee ! Neem je gedachten ook niet altijd serieus ! 
Zeg affirmaties tegen jezelf ‘ik hou van mij’ ‘ik ben waardig’ 
Kijk in de spiegel en zeg tegen je ogen ‘ik hou van jou’ 
Ga alle kenmerken van jezelf die je best leuk vindt onder een 
vergrootglas leggen, ga overdrijven hoe goed je bent. 
En op een gegeven moment gaat je onderbewuste het ook 
geloven en zit het ook in je vibratie, en dan ga je het ook echt 
aantrekken en voelen. 
En dat ga je merken in je omgeving ! 
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Ik hoop dat je er veel uit hebt gehaald, uit deze online 
training en dat je het ook vol blijft houden. 
Het is de rest van je leven waar jij het mee moet doen, dus 
blijf eraan werken ! 
 
Het is natuurlijk zo dat je dit allemaal heel graag wilt 
toepassen in je leven maar wat als blijkt dat het in de praktijk 
toch voor jou veel moeilijker is om dit allemaal uit te voeren 
en toe te passen ? 
 
Ik heb daarom speciaal voor jou omdat je deze training 
hebt gevolgd een gratis sessie van een half uur zodat ik jou 
hiermee verder kan helpen met jouw vragen, misschien wil 
je gewoon even sparren of je de oefeningen goed hebt 
gedaan, of wil je weten of je een bepaalde module goed 
hebt uitgevoerd en/of toegepast. Misschien heb je juist 
veel vragen of zit je ergens mee... 
 
Bel of mail me voor een afspraak te maken dan spreek ik je 
graag in een gratis sessie ! 
 
Bel me: 06 15101139 
Mail naar: anita@praktijkheeljeziel.nl 
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