
Wegwijzer
voor je groei Alle tools 

die je nodig hebt 
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Over Luz & Commit Happiness
 

Geluk van binnenuit
Ik ben Luz van de Schoot, en op Commit Happiness begeleid ik je om alle rust, 

acceptatie en positiviteit die je zoekt… in jezelf te vinden.  Omdat ik geloof dat 

we allemaal al compleet zijn zoals we nu op dit moment zijn, en een eindeloos 

rijke binnenwereld bezitten waar al dat moois te vinden is. 

Doe je mee?
Op Commit Happiness kun je via geleide meditaties, online cursussen en 

gezamenlijke meditatie bijeenkomsten op een zachte en speelse manier 

terugkomen bij jezelf. En ontdekken dat daar alles te vinden is wat je je altijd al 

wenste.

Wekelijks wordt er ruim 10.000 keer gemediteerd met de meditaties van Commit 

Happiness! En je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij deze groep 

vol liefdevolle, bewuste mensen die besloten hebben het pad naar binnen te 

bewandelen.

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/producten
http://commithappiness.nl/meditatiegroep/
https://www.youtube.com/channel/UCG7dzmWs53f04o_PupUyAVw


Over deze gids
In deze gids vind je de boeken, mensen, cursussen, producten en methodes die 

mij geholpen hebben in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dit zijn de 

thema’s waar je alle tools voor kunt vinden in deze gids:

Zelfliefde

Volledig jezelf mogen zijn

Relaties

Minder oordelen

Meditatie

Innerlijke wijsheid

Geestelijke heling

Lichamelijke heling

Ontspanning

Je wensen uit laten komen

http://commithappiness.nl
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Zelfliefde

 
Geliefd van binnen
In deze online cursus van Commit Happiness ontvang je geleide meditaties en 

opdrachten die je laten ervaren dat je alle liefde die je nodig hebt, in jezelf kunt 

vinden.

Gratis voorproefje | Volg de cursus

Louise Hay
Spiegelwerk is Louise Hay’s methode om de relatie met jezelf te verbeteren.

Spiegelwerk

Matt Kahn
In deze lezing heeft spiritueel leraar Matt Kahn het over de enorme impact die 

zelfliefde kan hebben op onze wereld.

The Love Revolution

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/ikbenwaardevol
http://commithappiness.nl/geliefdvanbinnen
https://www.bol.com/nl/p/spiegelwerk/9200000057346501/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfFS84Jp1qfc
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Volledig jezelf mogen zijn

Dagboek schrijven
Elke ochtend begin ik met drie pagina’s ongecencureerd opschrijven wat er in mijn 

gedachten opkomt. Dagboek schrijven kan je helpen om aan het licht te brengen 

wat er diep in je schuilt en te ontdekken wie je écht bent, achter de maskers die je 

zo makkelijk op kunt zetten voor jezelf en anderen.

De kracht van kwetsbaarheid
In dit boek beschrijft Brené Brown wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen 

in een wereld die gericht is op perfectionisme.

De kracht van kwetsbaarheid

De innerlijke criticus ontmaskerd
De innerlijke criticus is degene die je er makkelijk van weerhoudt om je ware zelf 

te laten zien. In dit boek leer je hoe Voice Dialogue je kan helpen hiermee om te 

gaan.

De innerlijke criticus ontmaskerd

http://commithappiness.nl
https://www.bol.com/nl/p/de-kracht-van-kwetsbaarheid/9200000010046942/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/de-innerlijke-criticus-ontmaskerd/9200000061855388/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
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Relaties

 
Verslaafd aan liefde
In dit boek laat Jan Geurtz zien hoe onze zoektocht naar liefde en erkenning 

voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing, en hoe je de ego-patronen die je 

relatie saboteren, kunt overstijgen.

Verslaafd aan liefde

Ik ben oké jij bent een sukkel
Berthold Gunster laat je in dit boek zien hoe je het storende gedrag van je partner, 

vrienden, familie of collega’s kunt omdenken en leren waarderen.

Ik ben oké jij bent een sukkel

Mag ik je wat vragen?
Met deze kaarten wordt het een stuk makkelijker om je dierbaren uit te nodigen 

voor een diep gesprek dat er echt toe doet :)

Mag ik je wat vragen?

http://commithappiness.nl
https://www.bol.com/nl/p/verslaafd-aan-liefde/9200000046234280/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-oke-jij-bent-een-sukkel/1001004009993086/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/mag-ik-je-wat-vragen/9200000051926158/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
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Minder oordelen

 
Geweldloze communicatie
Dit een methode waarmee je de oordelen naar anderen en jezelf kunt verwoorden 

op een manier waarop ze liefdevol en verbindend werken.

Geweldloze communicatie

The Work
In deze methode stel je jezelf vier vragen die je helpen om inzicht te krijgen in de 

gedachten en oordelen die je ongelukkig maken, waardoor ze jóu loslaten.

Vier vragen die je leven veranderen

http://commithappiness.nl
https://www.bol.com/nl/p/geweldloze-communicatie/1001004010930167/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/vier-vragen-die-je-leven-veranderen/1001004007524883/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
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Meditatie

Meditatie Essentials
Dit is een bundel van Commit Happiness meditaties die je ondersteunen om 

te leren mediteren op een manier die liefdevol en moeiteloos voelt. Met een 

speciale beginnersversie van iedere meditatie.

Meditatie Essentials

Het Commit Happiness Meditatiepakket
Hierin vind je alles wat je nodig hebt om een begin te maken met meditatie! 

Een meditatiegids, een checklist, handleiding van een basismeditatie en een 

kleurplaat om je gemotiveerd te houden :)

Het meditatiepakket

Commit Happiness meditaties
Op Youtube en CommitHappiness.nl vind je meer dan 50 meditaties!

 
Meditaties op CommitHappiness.nl

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/meditatieessentialsbundel/
http://commithappiness.nl/mediteren
http://commithappiness.nl/category/bouw-een-innerlijk-paleis/
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Innerlijke wijsheid & intuïtie

Wijsheid in jezelf
In 2017 verschijnt Wijsheid in jezelf op Commit Happiness, een cursus waarin je 

toegang leert krijgen tot jouw innerlijke wijsheid door middel van je innerlijke 

gids.

Hier een klein voorproefje

Orakelkaarten
Orakelkaarten zijn een andere manier om je innerlijke wijsheid te raadplegen. 

Hoewel ik mijn favorieren heb, raad ik je geen specifieke set kaarten aan. Het 

belangrijkste is dat ze voor jou goed voelen!

Soulcollage®
Soulcollage® is een methode waarbij je contact maakt met je innerlijk weten 

d.m.v. het maken van intuïtieve collages.

Soulcollage.nl

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/2753-2/
http://www.soulcollage.nl/
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Geestelijke heling

Boek van vergeving
In dit boek leert Willem Glaudemans je een prachtig proces om te vergeven. Hij 

laat zien hoe je jouw behoefte vast mag houden, maar los kunt laten dat iemand 

daar in het verleden aan voldaan zou moeten hebben.

Boek van vergeving

Schaduwwerk
Dit is een overkoepelende term voor innerlijk werk waarbij je de herinneringen 

en delen van jezelf die je op vroege leeftijd verdrongen hebt, weer aan het licht 

brengt en de liefde geeft die het nodig heeft.

Omgaan met je schaduw

Voice Dialogue
In feite is deze methode een vorm van schaduwwerk. Je leert al je (verdrongen) 

innerlijke personages kennen: hun behoeftes, hun sabotages en hun geschenken.

Thuiskomen in jezelf

http://commithappiness.nl
https://www.bol.com/nl/p/boek-van-vergeving/9200000009985314/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/omgaan-met-je-schaduw/666861852/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.bol.com/nl/p/thuiskomen-in-jezelf/1001004002533587/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
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Lichamelijke heling

De helende reis
In dit boek beschrijft Brandon Bays hoe ze zichzelf van kanker heeft genezen, en 

geeft je het proces dat je zelf kunt doorlopen om je lichaam te helen.

De helende reis

Helende meditaties
Commit Happiness heeft een speciale afspeellijst met meditaties die je 

ondersteunen om je lichaam te genezen met je geest. Deze kun je vinden op:

 

https://www.youtube.com/watch?v=oTlokcYLdDo&list=PL8C_
yVEDnBzK5yhN5giu1rXRJhbtecNsr

Links naar Youtube lijken niet altijd te werken in een pdf, dus vandaar dat je de url 

krijgt ;)

http://commithappiness.nl
https://www.bol.com/nl/p/de-helende-reis/9200000030135027/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoTlokcYLdDo%26list%3DPL8C_yVEDnBzK5yhN5giu1rXRJhbtecNsr
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoTlokcYLdDo%26list%3DPL8C_yVEDnBzK5yhN5giu1rXRJhbtecNsr


- 11 -

Ontspanning

Genieten van binnenuit
In deze Commit Happiness cursus ga je via geleide meditaties op reis naar het 

genot in je innerlijke wereld. Je leert genietmomentjes te vinden in je dagelijks 

leven, heelt je blokkades om vreugde toe te laten en maakt contact met jouw 

innerlijke bron van genieten.

Gratis voorproefje | Volg de cursus

De Innerlijke Rust meditatiebundel
Dit is een bundel van exclusieve Commit Happiness meditaties die je helpen om 

op een vriendelijke manier je gedachten los te laten.

Innerlijk Rust

Ik heb de tijd
In dit boek leer je hoe je ontspanning en innerlijke rust kunt bewaren tijdens al je 

werkzaamheden.

 
Ik heb de tijd

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/genieten
http://commithappiness.nl/genietenvanbinnenuit
http://commithappiness.nl/innerlijkerustbundel/
https://www.bol.com/nl/p/ik-heb-de-tijd/9200000009985022/%3FReferrer%3DADVNLPPcef848000000007200000000720a0026022
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Je wensen uit laten komen

De Affirmatie Goochelkist
In deze Commit Happiness cursus leer je alles wat je nodig hebt om met 

affirmaties de werkelijkheid van je dromen te creëren. Je ontdekt je onbewuste 

blokkerende overtuigingen en welke affirmaties je nodig hebt om die te helen.

De Affirmatie Goochelkist

Lucky Bitch
Lucky Bitch is mijn mentor geweest op het gebied van manifesteren, en heeft 

twee (Engelstalige) online programma’s over dit onderwerp.

Lucky Bitch Manifestation Course

Een gratis hoofdstuk van Get Rich, Lucky Bitch

http://commithappiness.nl
http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
https://yu103.isrefer.com/go/MM/lifeofahippieceo/
https://yu103.isrefer.com/go/grlb/lifeofahippieceo/
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Spread the LOVE!
Geef het door
Ken je een vriend of vriendin die ook geïnteresseerd is in persoonlijke groei? 

Ik zou het heel erg fijn vinden als je deze gids met hem of haar wilt delen. Dat kan 

door ze deze pagina te sturen:

www.commithappiness.nl/wegwijzer

Dankjewel!

Feedback
Heeft deze gids je iets gebracht, of zijn er onderwerpen die je nog miste? 

Ik  ontvang graag complimenten en feedback van je! Je kunt me bereiken op 

info@commithappiness.nl

Ik wens je veel licht en liefde toe.

xx Luz

www.Commit Happiness.nl

http://commithappiness.nl
http://www.commithappiness.nl/wegwijzer
http://commithappiness.nl

