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vaak vastlopen.
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op je levenspad.
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Dit is geen toeval
Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.
Lees dit eerst.
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Over hoe je een doorbraak kunt bereiken zodat je durft te laten
zien wat je raakt
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Over wie je eigenlijk altijd al wilde zijn en hoe je je echt kunt voelen.
Over dat je veel meer kunt zijn en ook eigenlijk al bent
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Waarom stoppen geen optie is en hoe je kunt volharden
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6 Het geheim van de spiegel
Over het geheim van de spiegel en hoe je dat kunt gebruiken om
wakker te worden.
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7 De kern van ons zijn
Over de reis van het hoofd naar het hart

8 De passiecirkel©
Over het bijzondere proces van de Passiecirkel en waar mensen
toch vaak vastlopen.
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14 Stap 6: Neem afstand
Hoe je door afstand en overgave sneller je doelen bereikt
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15 Wij kiezen onze toekomst
In welke ontwikkelingen kun je zelf een rol spelen en hoe kun je
in je leven krijgen wat je wilt.

143

16 Samen slagen
De zevende stap, samen creëren vanuit passie en verbondenheid
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3 Herken de signalen
38
Over dat we doelen anders kunnen stellen en over de kracht van onze aandacht
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11 Stap3: Ruim op wat je belemmert
Invullen en invallen over wat je wilt bereiken helpen je verder op
jouw levenspad.

112

2 Willen en moeten
28
Over het verschil tussen willen en moeten en hoe idealen je kunnen helpen

Ogen open is…
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Weten: alles wat je zegt
ben je zelf
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Is het toeval dat je dit leest?
Je leest dit omdat je al iets weet.
Wat je weet dat kun je niet precies uitleggen,
maar je voelt het.
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Je voelde het altijd al.
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toeval
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Dat je iets mist in jouw bestaan in de wereld.
Dat je meer kunt.
Je weet niet wat het is, maar het is er.
Het is dat gevoel dat je hier gebracht heeft.
Alles wat je tot nu toe gedaan hebt,
heeft geleid tot dit moment.
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Dit is mijn weg

Dit boek is niet DE waarheid
Simpelweg omdat DE waarheid niet bestaat. En dat is dan wel waar ;-) Er
zijn namelijk meerdere waarheden, iedereen vormt zijn eigen beeld en eigenlijk heeft daarom ook iedereen gelijk. Iedereen projecteert zijn eigen
waarheden op de wereld. Je ziet zelf altijd maar een stukje van de waarheid en ieder ziet een ander stukje. Ook objectieve onderzoekers onderzoeken maar een klein stukje van de waarheid. Als je je dit realiseert kun
je respectvol met ieder ander omgaan en van elkaar leren. Ook van jezelf.
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Jouw weg
Als iets maar niet lijkt te lukken of totaal geen voldoening geeft dan wil je
er mee stoppen. Vaak heeft het te maken met dat
je het niet echt wilt vanuit een diep gevoelde
DE ECHTE
passie. Mogelijk doe je iets omdat het van je
verwacht wordt of gewoon om geld te verdieONTDEKKINGSREIS
nen. Dit boek helpt je om jezelf beter te leren
BESTAAT NIET
kennen en die passie terug te vinden.
UIT HET ZOEKEN
Je leest belangrijke eeuwenoude principes
NAAR NIEUW
met voorbeelden en oefeningen. Ook ontdek
je het pad dat je loopt om je diepere zelf te
LAND, MAAR IN
kennen en je passie te bereiken, de PassiecirHET ZIEN MET
kel©. Deze weg gaan is belangrijker dan het
ANDERE OGEN
doel. Het blijven zoeken naar jezelf is niet
nodig, het is de kunst om op elk moment opM. PROUST
nieuw jezelf en het pad naar je bestemming terug
te vinden, en om van het lopen op dat pad te genieten.
Want uiteindelijk is wie je echt bent en jouw passie niet een doel heel ver
weg, maar juist heel dichtbij.

open!’1 , die ik altijd al wilde schrijven. Daarna was het om anderen te
helpen zichzelf te vinden en dat ook
te durven zijn. En nu schrijf ik daar
weer over en ik kan er niet meer mee
stoppen.
Ik heb veel trainingen gevolgd en
veel boeken gelezen voordat ik mijn
echte passie bereikte. Alle kennis
die ik opdeed heb ik gestopt in de
Passiecirkel© en in dit boek. Nu ben
ik o.a. gediplomeerd coach, Avatar®
master, coach in ‘The Gift’ en de MIR
methode en doe ik wat mijn passie
heeft. Ik ben in staat tot dingen die
ik vroeger voor onmogelijk hield.
Mensen gaan zonder pijn en beter
in hun vel naar huis. Mijn missie is
om anderen bewust te maken van
hun mogelijkheden zodat er meer
positieve mensen op deze wereld
komen.
Uit eigen ervaring weet ik dus dat je
veel en veel meer kunt dan je denkt!

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING:
EERST JE EIGEN KRACHT VINDEN, DAN PAS KIEZEN.

WERK DUS IN DE EERSTE PLAATS AAN
JEZELF!
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Dit boek is een ontdekkingsreis
Welkom bij jouw eigen ontdekkingsreis. Het is geen toeval dat je dit boek
voor je hebt. Zie het als het avontuur dat je altijd al hebt willen meemaken
en nu eindelijk aandurft. Ik geloof dat je diep van binnen al iets weet en
dat je meer wilt weten.
Je weet dat je meer kunt. Dat je puur en zorgeloos in het leven wilt kunnen staan zoals je als kind ook deed. Dat je met passie en voldoening wilt
leven.

Ik heb als gevoelige homojongen
lang geworsteld met wie ik was,
begreep mezelf niet en durfde niet
mezelf te zijn. Ik kwam afstandelijk,
nerveus en onpeilbaar over. Misschien wel daardoor werd ik gepest
op school. Ik trok me het liefste terug
in mijn eigen wereldje.
Ik voldeed aan alles wat er van mij
verwacht werd: Ik volgde een studie
met veel Bèta vakken omdat dat
handiger was voor later. Ik studeerde
in de techniek en werd onder andere
marketing manager en software
consultant. Ik probeerde op te komen voor de gebruiker die worstelt
met bediening van apparaten en
computers maar werd niet serieus
genomen. Ik maakte carrière zoals
dat hoorde, maar vond daar geen
voldoening in.
Totdat ik tijdens een bewustzijnstraining ontdekte wat ik echt diep
van binnen wilde. Als eerste was dat
het schrijven van de roman ‘Ogen

Want jouw mening over de wereld verandert en groeit met je mee. Hij zegt
ook veel over jou zelf. Zoveel zelfs dat het jouw opdracht is om jouw eigen
waarheid te gaan leven.
Daarom is het onzin om anderen te proberen te overtuigen van jouw mening. Of om daar oorlogen over te voeren. Beter is het om je met jezelf te
bemoeien en jouw eigen overtuigingen te onderzoeken. En dat is het doel
van dit boek: Onderzoeken wie je echt bent, om tot jezelf te komen en
nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
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Waar begin je?
Waar je begint maakt niet zoveel uit. Want jij voelt wat voor jou het belangrijkste is. Een tafel heeft meerdere hoeken. Als je aan een hoek van een
tafelkleed trekt, gaat de rest ook bewegen. Waar je kunt beginnen is met je
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Er zijn daarom ook veel misverstanden over passie. Daarover lees je in het
volgende hoofdstuk. Maar net als regelmatig sporten goed is voor het
lichaam is regelmatige aandacht voor je persoonlijke groei goed voor je
geest.
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Dit boek gaat niet over succes
Dit boek belooft geen gouden bergen of spetterend succes. Succes is een goed resultaat behalen voor een tevoren bedacht doel. Succes gaat
helemaal voorbij aan of dat doel bij jou past.
Het is onmogelijk om alles te bereiken dat jouw
hoofd kan bedenken. Niet alleen omdat je niet
alle talenten tegelijk kunt ontwikkelen, maar vooral omdat jouw hoofd vaak niet weet of liever niet wil weten wat bij je past
en waar jouw werkelijke passie en levensmissie ligt.
Daarom is het nodig om een laag dieper te gaan in je gevoel.
Als je eerste doel is om meer te presteren en snel je doelen te bereiken dan
is dit niet het juiste boek voor jou. Dit gaat over het stellen van de juiste
doelen op grond van een diep gevoelde passie en om vanuit die passie
rust en voldoening in je leven te ervaren.
Jouw leven zal na het volgen van de principes en de oefeningen in dit boek
nog steeds niet perfect zijn, maar je zult er wel meer van kunnen genieten.

Heb je bedenkingen?
Heb je bedenkingen, wil je niet op ontdekkingsreis? Bedenkingen zijn vaak
uitvluchten van je brein, dat houdt niet van veranderingen en confrontaties en wil de controle blijven houden. Meestal komen ze neer op:
t i&SNPFUJFUTOJFULMPQQFOBBOEBUWFSIBBMw
t i"DI EBULBOJLUPDIOJFUw
t i*LIFCFSHFFOUJKEWPPSw
t i)FUJTXFMHPFE[Pw

Als je bedenkingen hebt, weet dat je meer bent dan je gedachten en neem
ook je gevoel en je verlangen serieus. Je mag er zijn, je bent hier niet voor
niets. Iedereen is uniek en draagt altijd op de eigen manier iets bij aan deze
wereld. Je kunt zelf kiezen of het positief is of niet. Iedereen is ook even belangrijk. Vergelijk jezelf dus niet elke keer met anderen maar laat in plaats
daarvan anderen zien wie je werkelijk bent.
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RESULTATEN IN
JE LEVEN, DAN
IS HET TIJD OM
BETERE VRAGEN
AAN JEZELF TE
GAAN STELLEN
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Lezen van dit boek gaat NIET werken
Wie je bent en hoe je kunt leven leer je niet op school of uit boeken. Ook
niet door workshops te volgen en tijdelijk even enthousiast te worden. Als
je alleen maar blijft lezen en workshops volgen zal er niet veel gebeuren.
Kennis vergaat. Enthousiasme neemt weer af. Je blijft in je comfortzone en
ER VERANDERT NIETS.
Uiteindelijk gaat het erom om dat je de tips toepast en de oefeningen doet
zodat je ze ervaart en voelt. Je kunt zelf kiezen welke
stap en welke oefeningen bij je passen. Je weet zelf
wanneer je aan een stap toe bent, maar zorg dat
ALS JE NIET BLIJ
je bij elk hoofdstuk dat je leest in elk geval een
BENT MET DE
oefening doet.

aandacht: richt je aandacht niet meer op wat je denkt dat dringend is maar
op wat je echt wilt en wat belangrijk is. Dat maakt meteen al een groot
verschil in je leven.
Je krijgt tijdens het lezen concrete ideeën om verdere stappen te gaan zetten.
Goede reis!
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Als je openstaat voor andere meningen en verandering, als je de goede
vragen durft te stellen kun je bijzondere ontdekkingen doen.

O ja: Tip 1 bij neem jezelf serieus is: maak
het niet zwaar, ondertussen wel af en toe
lachen om het bijzondere van jezelf. ‘Hoe
lichter je het zelf houdt hoe makkelijker je
kunt vliegen’.
Inleiding | 15
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Oefening: wat zijn jouw prioriteiten?
Doe deze oefening met name als je vindt dat je te weinig tijd of geld hebt
voor je persoonlijke ontwikkeling. Het doel van de oefening is om de juiste
prioriteiten te stellen.
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Stap 1. Zet voor jezelf in volgorde van belangrijkheid: Plezier en amusement (o.a. hobby en uitgaan), jouw dagelijks vervoer (bus, trein, auto,
brommer of fiets?) , sporten en jouw persoonlijke ontwikkeling (Het ontdekken van jezelf, je kwaliteiten en/of levensdoel). Welke is voor jou het
belangrijkst? Waar heb je in de toekomst iets aan? Zet ze nu eerst in volgorde van belangrijkheid op een rijtje voordat je verder leest. Houd ruimte
aan de rechterkant om een tabelletje te maken.
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Stap 2: Schat hoeveel tijd en geld er nu per maand naar toe gaat. Zoek
het op of maak een schatting en schrijf dit in twee kolommen (tijd en geld,
in bedragen of in percentages) achter je activiteiten.

Warme groet,
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Geruststelling
Goed dat je aan dit boek begonnen bent. Je hoeft niet alles te veranderen
om vanuit je passie te gaan leven. Passie kan als een rode draad door je
‘gewone’ leven lopen waardoor het ineens heel bijzonder wordt. Misschien
is dat een geruststelling? Ik ben benieuwd naar je reactie
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Stap 3: Bekijk het resultaat. Is dit jouw prioriteitenlijstje? Gaat nu bijv.
het meeste geld naar benzine of naar ‘uitgaan’? Kun je daarin schuiven zodat het meer in evenwicht komt? Laat ‘geld’ nooit de reden zijn om niet
aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken. Je kunt ook minder geld in
een vakantie stoppen en zo investeren in je eigen groei en toekomst.
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Waarom
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Over de uitdaging van het
groeien en over wat passie is
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