
 

Typ om een bijschrift in te voeren.

7 stappen naar een 
leven vanuit je Hart



Voorwoord  
Geweldig dat je dit e-book hebt gedownload! Het geeft aan dat je er naar verlangt om 
meer vanuit je hart te leven.  Meer diepgang wilt, meer verbinding en meer innerlijke rust.  

Ongeacht of je nu ongelukkig bent of slechts een gevoel van onbehagen hebt en je 
afvraagt “Is dit alles?” - 

Dit boek geeft je nieuwe inzichten en tools om om een gelukkiger leven te leiden.  

 



Stap 1: Inzicht 
Weten waar je gelukkig van wordt, begint bij de meesten met nadenken over geluk.  
Wat maakt mij gelukkig?  
Waar droom ik van?  
Dit zijn vragen die jij jezelf vast ook wel eens hebt gesteld.  
Maar het zijn ook vaak grote vragen.  
Ik heb daarom een aantal vragen voor jou om je na te laten denken over hoe een gelukkig 
leven er voor jouw uitziet. 



Hoe wil jij je fysiek voelen?  

 
Welke emoties wil je ervaren? 

 
Hoe wil je je mentaal voelen? 



 
Welke mensen zijn er in je leven? 

 
Wat voor werk doe je? 

 
Hoeveel geld heb je? 

 



Hoe staat het met je persoonlijke en spirituele ontwikkeling? 

Als het goed is heb je nu meer inzicht in hoe een gelukkig leven er voor jou uitziet en weet 
je waar je naar toe wilt. 

We gaan nu kijken waar je op dit moment staat en op welke gebieden je nog niet het 
leven leidt wat je graag zou willen leiden. 

Wees zo eerlijk mogelijk naar jezelf, dat helpt om het juiste inzicht te krijgen en te zien 
waar je de meeste winst kan behalen. 

Waar sta je nu? 
Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10 op de volgende gebieden. 



Heb je alles ingevuld en helder? Dan heb je nu een vertrekpunt van waaruit je kunt starten. 

We gaan nu samen stap voor stap toe werken naar een gelukkig leven vanuit je hart.  
Een basis ingrediënt daarvan is accepteren waar je nu staat en wie je bent. 

Fysiek

Emotioneel

Mentaal

Relaties

Werk/Cariere

Financien

Spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling



Stap 2: Acceptatie 
Acceptatie van jezelf is een van de sleutels tot een gelukkig leven. Als je jezelf niet 
accepteert ben je vaak in je omgeving op zoek naar acceptatie en waardering van 
anderen. Hierdoor ga je je aanpassen en raak je de verbinding met jezelf langzaam steeds 
een beetje meer kwijt. 

Als je daar over nadenkt voelt dat natuurlijk voor je?  
Zijn we zo geboren of verliezen we steeds een beetje meer authenticiteit door 
conditionering naar mate we ouder worden? 

Ik ben van mening dat we steeds meer lagen conditionering om ons heen krijgen en dat 
we op een gegeven moment op een punt komen dat we inzien dat we helemaal het leven 
niet leiden wat we eigenlijk voor ogen hadden toen we klein waren.  
We worden geleefd en doen veel te weinig dingen waar we zelf echt blij van worden. Het 
lijkt ook wel of ons geluk afhankelijk is geworden van externe factoren. 

Tijd om het anders te doen en ervoor te zorgen dat jij gelukkig wordt en jezelf intern 
voedt. 

Maar hoe doe je dat nu?  

• Jezelf accepteren en dingen doen die jij leuk 
vind, waar jij blij van wordt en die je voldoening 
geven. 

• Oordeel niet over anderen, want daarmee 
oordeel je indirect ook jezelf. 

• Spreek je uit, wees eerlijk open en kwetsbaar. 

• Volg je gevoel, heb je een keer ergens geen zin 
in, sta jezelf dan toe om het niet te doen. 

• Luister naar je lichaam, die geeft heel goed aan 
wat er wel en niet goed voor je is. 
 



Emotions are like waves, feel it ride it and watch them disappear.



Stap 3: Bewustwording 
Ben jij je bewust van je emoties?  
Weet je waar ze vandaan komen?  
En wat ze je vertellen? 

Emoties zijn een wegwijzer voor jezelf.  

Als je vanuit je hart leeft en doet waar jij blij van wordt heb je automatisch ook fijne 
emoties. Wat veel mensen niet weten is dat emoties de grootste beïnvloeders zijn van 
onze energie huishouding en ons stress niveau in ons lichaam. 

 
Als je naar de afbeelding kijkt 
zie je dat er 4 categorieën 
emoties zijn: 

• Uitputtende emoties 

• Remmende emoties 

• Vitaliserende emoties 

• Rustgevende emoties 

 
 
 
De eerste twee categorieën geven een stressreactie in je lichaam, kosten je energie en 
zorgen voor verkeerde hormonen in je lichaam. Hierdoor verlaagt je weerstand, krijg je 
spierspanning, een kort lontje en wordt je vermoeider. 
De laatste twee categorieën zorgen voor ontspanning in je lichaam, geven energie en er is  
goede hormoon afgifte in je lijf. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam wordt 
geactiveerd. 

Om een goede emotionele balans te hebben waarbij je ook voor de gezondheid van je 
lichaam zorgt is het nodig om 3 positieve ervaringen en 1 negatieve te hebben. Met deze 
verhouding ben je in balans. 

Los van je fysieke gezondheid ben je natuurlijk ook een fijner mens voor jezelf en anderen 
als je meer positieve emoties ervaart. 



Inzicht krijgen is de eerste stap om uiteindelijk je emoties te kunnen reguleren en 
transformeren. 

Hoe wordt je je meer bewust van je emoties? 

• Installeer een ‘chime’ app en laat deze de aankomende 3 dagen elke 2 uur afgaan. 

• Observeer jezelf en schrijf op wat je voelt. Vind je het lastig om een emotie te 
benoemen, schrijf dan op of je je prettig voelt of onprettig. 

• Vraag jezelf wat deze emotie je wil vertellen. 

 
Hoe zorg je voor meer positieve emoties? 

Wij mensen kunnen als enige soort kiezen om een emotie te voelen.  
Deze kunnen we bewust oproepen. We kunnen dus kiezen hoe we ons voelen.  
 
Een makkelijke oefening hiervoor is de meditatie; hart-brein harmonisatie. 

https://youtu.be/kvX34xROzMk


Stap 4: De baas over je gedachten 

We hebben gemiddeld zo’n 70.000 gedachten per dag en zo’n 95% daarvan is elke dag 
hetzelfde. Dus met andere woorden wat jij vandaag denkt denk je morgen weer en 
overmorgen ook ;)  

Bij de meeste mensen is zo’n 70 procent van deze gedachten negatief geladen.  
Dit komt doordat angst de grootste motivator is voor gedrag. Dit was vroeger een heel 
noodzakelijk en handig mechanisme. Omdat er overal echte beren liepen en we dus vaak 
niet veilig waren, was het ‘slim’ om vaak bang en alert te zijn.  
Maar tegenwoordig zijn de meeste dingen waar we bang voor zijn ‘de beren op de weg’ in 
onze gedachten, want fysieke gevaren kennen we bijna niet meer. Waar ons verstand het 
nu vooral druk mee heeft, is het voorkomen van allerlei schijnongelukken, met name 
emotionele pijn als de angst om afgewezen worden, depressiviteit, eenzaamheid, etcetera. 

 
Soms zijn we als mensen zo sterk met onze gedachten bezig, dat we bijna vergeten 
om in het hier en nu te leven. 
 
Als ik op een stralende dag door de stad loop zie ik veel mensen in gedachten verzonken, 
ze zijn niet aanwezig in het hier en nu en niet genieten van de plek waar ze op dat moment 
zijn. Wat kun je doen om los te komen van zal deze gedachten? 

Daar zijn tegenwoordig heel veel verschillende technieken en cursussen voor zoals onder 
andere mindfullness en mediteren. Hiermee train je je brein om minder gedachten te 
hebben en meer in het nu te zijn. Echter is voor veel mensen mediteren vaak te lang. 

Daarom heb ik een ademhaling oefening die de heart focussen breathing heet die je 1 of 
2 minuten kan toepassen om even helemaal in het nu te komen. 



Heart focussed breathing 

1. Richt je aandacht op je hart.  

2. Stel je voor dat je adem door je hart stroomt, terwijl je iets langzamer en dieper ademt 
dan gewoonlijk. 

Suggestie:  Adem in een ritme van ongeveer 5 seconden in en 5 seconden uit. 
(Iets sneller of langzamer mag ook, het moet natuurlijk aanvoelen) 

Ademen met focus op je hart.



Wat we herhaaldelijk denken over onszelf en de wereld is een verzameling overtuigingen 
en dat noemen we je conditionering.  
Oftewel het verhaal over jezelf.  
Als je het verhaal over jezelf verandert, verandert ook je leven. 

Om je te helpen heb ik een meditatie met helpende affirmaties om zo de beste versie van 
jezelf te worden. 

Affirmaties zijn zinnen zoals; ik ben dankbaar, ik ben gelukkig, ik ben fit, ik eet gezond etc. 

Als je deze affirmatie op een juiste manier oefent kan je jezelf stapje voor stapje 
herprogrammeren. 

Hoe je dat het beste doet leg ik uit in de meditatie  

https://youtu.be/KmdDjuKQVt0


Stap 5: Verbinding 
Veel mensen ervaren weinig verbinding, voelen zich alleen.  
Zelfs in gezelschap ervaren mensen soms eenzaamheid. 

Hoe zou het zijn als we allemaal meer verbonden zijn met elkaar?  
Dat je echt jezelf kan zijn in contact met de ander? 

Maar hoe doe je dat, meer verbinden met jezelf en de ander? 
Een van de manieren om meer te verbinden met jezelf is door te ademen.  
Dit kan je op verschillende manieren doen. Je kan zelf 5 minuten gaan zitten en wat 
rustiger en dieper ademhalen dan normaal ongeveer 5 tellen in en 5 tellen uit. Verplaats je 
aandacht dan naar je hart door je handen op op hart te leggen en voel wat dit met je doet. 



Een andere manier om via ademhaling te verbinden met jezelf en echt in contact te komen 
met wat er van binnen speelt is door verbonden ademhaling. Hiervoor nodig ik je graag 
uit op een van de workshops; Ontdek de kracht van je hart. 

Je kan ook met elkaar verbinden door oogcontact. 
Hierdoor creëer je sacred space.  

Wat is sacred space? 

Sacred space is een idee van de Joodse filosoof Martin Buber, dat tegenwoordig veel in 
relatietherapie wordt gebruikt. In de ruimte tussen twee mensen 'leeft' de relatie en je kunt 
vaak haarfijn aanvoelen of die sacred space veilig is of juist bedreigend.  
In de sacred space groeien kinderen op, worden organisaties gebouwd en 
vriendschappen gesloten. 
Door een gebrek aan aandacht voor die sacred space ontstaat er vervuiling en wordt de 
space tussen jou en de ander onveilig. Dit gebeurd onder andere door dingen niet goed 
uit te spreken, door de ander af te wijzen, te bekritiseren, te veroordelen of negeren. 

Zo herstel je de sacred space. 

Zorg dat je je telefoon weglegt als je met elkaar gaat zitten voor de oefening. 
Ga tegen over elkaar zitten. 
Sluit je ogen en haal een paar keer diep en rustig adem. 
Als je ontspannen ben open je rustig je ogen en kijk je elkaar aan. 
Blijf 2 tot 5 minuten zo zitten en voel wat dit met jullie verbinding doet.  
Als je voelt dat het genoeg is kan je het gesprek samen beginnen.  
Blijf elkaar aankijken tijdens het gesprek. 
Luister naar elkaar zonder dat je meteen een antwoord wilt geven.  
Laat een korte stilte vallen voordat je op de ander reageert. 
Als het gesprek klaar is, bedank elkaar dan voor de verbinding en de aandacht. 

Rumi zei ooit:  
"Voorbij het idee over wat goed is en wat fout is,  
is een prachtige tuin. En daar zal ik je ontmoeten."  

https://leefvanuitjehart.nl/ontdek-de-kracht-van-je-hart/


 

I just want to be with you and be  
 myself, knowing that it’s all good.



Stap 6: Fysieke gezondheid 
Om vanuit je hart te leven en je dromen waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat je 
over voldoende energie beschikt en een gezond en fit lichaam hebt.  

Je lijf is je vervoersmiddel voor dit leven. Als je niet gezond eet en onvoldoende beweegt 
dan onderhoud je je lijf niet goed. En zul je heel langzaam bijna ongemerkt achteruitgaan 
in conditie en fitheid. Je fysieke gezondheid wordt beetje bij beetje slechter. 

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar ouderdomsziektes zoals bijvoorbeeld suikerziekte. Hier 
gaan jaren overheen om dat te ontwikkelen. Zo gaat dat bij meer ouderdomsziektes en 
omdat het zolang duurt voordat ze zich kenbaar maken, staan we vaak niet stil bij de 
eventuele consequenties, die onze keuzes die we nu maken kunnen hebben. 

Hoe zit het met jou gezondheid? 
Sport je?  
Eet je gezond?  
Heb je voldoende nachtrust? 

Voor aankomende week wil ik je uitnodigen om minimaal 2 keer 60 minuten te sporten en 
daarnaast elke dag minimaal 20 minuten licht intensief te bewegen zoals wandelen, yoga 
oid. 



Gezonde voeding: 

Hoe zit het met je voeding?  
Eet je gezond? 
Of snoep je eigenlijk teveel?  
Of beetje je teveel chips of ander junkfood? 
Met andere woorden welke brandstof stop jij in je lijf? 

Ons lijf functioneert het beste als het iets alkalisch is. Als je de schijf van 5 volgt van het 
voedingscentrum gaat je het niet lukken om dit te bereiken. Tegenwoordig zijn er veel 
sites waar je informatie en recepten kunt vinden voor gezonde voeding. 

Een aantal basis regels om te volgen om jou lichaam optimaal te voorzien van alle 
voedingstoffen die het nodig heeft. 

• Begin in de ochtend met een groot glas lauwwarm water op een nuchtere maag. 

• Stop met suiker of verminder de inname ervan radicaal. 

• Eet elke dag 500 gram groente  
(Dit kun je sneller bereiken door 1 keer per dag een ‘groene’ smoothie te nemen) 

• Eet gevarieerd, als je 100 verschillende voedingsmiddelen per maand eet heb je 
voldoende variatie. Door 3 dagen achter elkaar elke dag een ander ontbijt te nemen en 
dit de tweede helft van de week te herhalen kom je al een heel eind. Dit kan je ook doen 
met je lunch. 

Wil je je verder verdiepen in gezonde voeding, alkalisch eten en recepten vinden. 

kijk dan de volgende website: https://supersnelgezond.nl  

Reflectie: Hoe voel je je nu je gezonder eet en regelmatig sport? 

https://supersnelgezond.nl


Stap 7: Maak een stappenplan 

Ik heb je heel veel tools aangereikt om meer in verbinding te komen met jezelf en met de 
ander, om meer rust in je hoofd te krijgen, om je bewuster te worden welke emoties je 
hebt en hoe je onprettige emoties kan transformeren naar prettige én hoe je goed voor je 
lichaam zorgt. Ook heb je bij stap 1 opgeschreven hoe je je leven graag wilt leven. 

Als het goed is heb nu dan ook je helder wat je wilt veranderen.  
Om nieuw gedrag aan te leren en oud patronen te veranderen naar nieuwe heb je 
ongeveer 66 dagen nodig.  
Een handige manier om dit te integreren is om een activity tracker bij houden. 
Dit is een tabel waarop je schrijft wat je dagelijks in wilt doen.  
Je kan dagelijks afvinken of je gedaan hebt wat je wilde doen. 
Ik zal je een voorbeeld geven hoe die van mij eruit ziet. 

Op de volgende bladzijde staat een lege activity tracker. Deze kan je voor jezelf invullen. 

ma di woe do vrij zat zon ma di woe do vrij zat zon
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Dankjewel 

Dankjewel dat je de moeite hebt genomen om dit e-book door te lezen en de tools die ik 
aangereikt heb te proberen. Pak eruit wat voor jou werkt en fijn voelt en zet steeds een 
stapje verder naar een leven vanuit je hart waarbij je meer innerlijke rust, geluk, 
voldoening en verbinding ervaart. 

Wil je hulp bij de dingen waar je 
tegenaanloop dan ben je heel welkom 
en help ik je graag om  samen de 
volgende stap te zetten.  

Voor vragen of meer informatie kan je 
me altijd een mailtje sturen op 
info@leefvanuitjehart.nl of kijken op de 
webiste https://leefvanuitjehart.nl 

Liefs, 

mailto:info@leefvanuitjehart.nl
https://leefvanuitjehart.nl
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