
Werkboek
voor je groei Vind de weg naar 

           je meest Gelukkige, Liefdevolle 
en Ware Zelf

http://commithappiness.nl


Hoe werkt dit werkboek?

Inleiding

Waar vind ik mijn filmpje?
Omdat de titels van mijn filmpjes op Youtube nog wel eens veranderen, heb 

ik ieder filmpje genummerd. Dit nummer vind je in de titel van het filmpje op 

Youtube/Commit Happiness, en in dit werkboek staan alle filmpjes in deze 

volgorde.

Eén stap tegelijk
Laat jezelf niet overweldigen door de hoeveelheid informatie in dit werkboek. Je 

hoeft niet alles te doen! Je hoeft het niet perfect te doen. En je hoeft het ook niet 

binnen één week te doen. 

 

Begin met één filmpje dat je het meeste aanspreekt en gun jezelf de tijd om 

alleen met de filmpjes te werken die belangrijk voor je zijn, en jezelf daar alle tijd 

voor te geven die je nodig hebt.

Veel plezier!

liefs Luz  

 

www.Commit Happiness.nl

http://commithappiness.nl


3 Ingrediënten voor persoonlijke 

groei

#1

Waar ging het ook alweer over?
Er zijn drie houdingen t.o.v. jezelf en het leven die je een voedingsbodem geven 

waarvanuit groei vanzelf onstaat:

• Voel wat je voelt

• Wees eerlijk naar jezelf

• Het gaat altijd over jezelf, niet over de ander

Make it happen!
Geef jezelf de ruimte om te voelen wat je voelt met deze geleide meditatie om 

je emoties toe te laten.

Merk je dat je emotioneel bent geworden op een specifiek moment? Zoek 

een manier om je terug te trekken en geef de emotie alle tijd die het nodig 

heeft om gevoeld te worden. Ga hierbij niet in je hoofd zitten, maar blijf bij 

de gevoelens. Als je dit lastig vindt kun je ook met één minuut volledig voelen 

beginnen.

Een goede manier om erachter te komen wat er écht in je omgaat, is door 

elke dag een ‘stroom van bewustzijn’ te schrijven. Hierbij schrijf je direct elke 

gedachte op die je hebt, zonder een oordeel te vellen over wat je wel en niet 

zou moeten schrijven. Zet van te voren een timer zodat je gedurende het 

schrijven met niets anders bezig bent dan het schrijven.

Een andere mogelijkheid is om je stroom van bewustzijn met een partner in 

gespreksvorm te delen. Jullie hebben ieder je beurt (zet bijv. een timer op 5 

minuten) waarin je probeert zo oprecht mogelijk te verwoorden wat er in je 

om gaat. Zolang het de beurt van de ander is, onderbreek en reageer je niet, 

maar probeer je met een open en onveroordelende houding te luisteren.

Merk je dat je een oordeel hebt over een ander? Vraag jezelf dan af waar 

jij verantwoordelijkheid zou kunnen nemen in deze situatie. Wat was jouw 

aandeel? Kun je iets doen om deze situatie beter te maken voor jezelf?

https://youtu.be/EgYI1itj-IA
http://commithappiness.nl


Wat als je weinig resultaat ziet in 

je persoonlijke ontwikkeling?

#2

Waar ging het ook alweer over?
Als je groei niet zo snel gaat als je wilt, ga dan na of je het volgende doet:

• Focus je op één thema

• Doe elke dag iets

• Pas de 3 Ingrdiënten van persoonlijke groei toe (filmje #1)

• Werk óók met je onbewuste

Make it happen!
Kies één thema waar je de komende maand op focust wat betreft innerlijke 

groei, en doe al je meditaties en innerlijk werk rondom dit thema.

Bedenk wat voor (kleine en haalbare) acties je kunt ondernemen om ervoor te 

zorgen dat je gedurende deze maand elke dag iets doet met dit thema.

Bekijk filmpje #1 over de 3 ingrdiënten van persoonlijke groei en voer de Make 

it happen’s uit die hierbij horen.

Zoek een methode waarmee je kunt ontdekken wat je misschien onbewust 

blokkeert om je te ontwikkelen. Denk aan visualisatie, hypnose of EFT.

De methode die ik je van harte aanraad, is het werken met affirmaties. Begin 

met een affirmatie die formuleert wat je graag zou willen, bijv. ‘Ik accepteer 

mezelf volledig.’ En kijk wat voor bezwaren er in je opkomen wanneer je dit 

een paar keer tegen jezelf zegt. Sta open voor alles wat naar boven komt!

Ik leg dit proces (en hoe je je onbewuste overtuigingen vervolgens kunt helen) 

stap voor stap uit in mijn e-cursus De Affirmatie Goochelkist. Klik hier om een 

kijkje te nemen.

http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
http://commithappiness.nl


Hoe zelfinzicht je kan helpen in 

vervelende situaties

#3

Waar ging het ook alweer over?
Als je een situatie als onprettig ervaart en niet iets kunt veranderen aan de 

situatie, kun je soms meer doen dan afwachten tot de situatie hopelijk een keer 

beter wordt.

Sta open voor de lessen in deze situatie, onderzoek waar je weerstand vandaan 

komt en heel dat deel van jezelf.

Make it happen!
Schrijf alles op wat je als vervelend ervaart aan een huidige, onprettige 

situatie. Wat wil je niet ervaren? 

Schrijf, voor zover ze nog niet aan bod zijn gekomen, alle angsten op die bij 

deze situatie horen. Waar ben je bang voor? Bedenk niet alleen rationeel de 

antwoorden op die vraag maar laat ze van diep in je naar boven komen.

Kijk naar je lijst en vraag jezelf af wat je nodig hebt in deze situatie. Tot wie zou 

je kunnen groeien om deze situatie niet meer als vervelend te ervaren?

Als je het vermoeden hebt dat jouw weerstand te maken heeft met een 

onderliggen overtuiging of blokkade, kun je ze helen met het proces dat ik 

deel in mijn e-cursus de Affirmatie Goochelkist.

Als je voelt dat jijzelf of je innerlijk kind gekwetst is en liefdevolle aandacht 

nodig heeft, vind je hier een lijst met mijn gratis zelfliefde meditaties. Nog 

krachtiger hiervoor is het proces in mijn e-cursus Geliefd van binnen, waar je 

jouw ongeliefde zelf omarmt en troost vanuit je Liefdevolle Zelf.

Als je voornamelijk met angsten kampt, neem dan eens een kijkje bij deze 

meditatie om je angst tot kracht te transformeren.

En tot slot: Geef jezelf de tijd en ruimte om te groeien, sommige 

veranderingen vragen meer van je dan andere!

http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
http://commithappiness.nl/geliefdvanbinnen/
https://youtu.be/zURqhhHvrmQ
https://youtu.be/zURqhhHvrmQ
http://commithappiness.nl
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