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ONZE DIEPSTE ANGST 
IS NIET ZOZEER OM

ONTOEREIKEND TE ZIJN.
ONZE DIEPSTE ANGST IS

DAT WE ONMETELIJK
KRACHTIG ZIJN. HET IS
NIET ONZE DUISTERNIS

MAAR ONS LICHT
DAT ONS DE MEESTE
ANGST INBOEZEMT.
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Veel slimme, sensitieve vrouwen z�n niet alleen bang om te falen, ze
huiveren voor hun licht, w�sheid en innerl�ke kracht. Ze hebben last van een
Calimero complex of anders gezegd: succesangst! 

PIEP 
PIEP
HALLO

 Je hebt iets te vertellen en in plaats van voluit te spreken hou j� jezelf in. Je stelt
vragen in plaats van kleur te bekennen, w�st woorden af, slikt zinnen in, verzacht
en verkleint je taal, of erger: jezelf.
Je hebt iets b� te dragen en in plaats van daar voluit voor te gaan, maak je jouw
idee onbelangr�ker dan het is. Je vergruist je visie, verkwanselt je talenten en
verwaarloost je missie, of erger: jezelf.
Je hebt iets gedaan, zoals een boek schr�ven, een kind opvoeden, een training
maken en in plaats van het vieren doe je alsof het normaal is en het niks voorstelt.
Of erger: j� stelt niks voor.
Je wordt door iets groots gedreven maar in plaats van die magische missie te
volgen en je vuur te ontsteken, laat je angst de koers bepalen; je smoort de vlam in
de kiem. Of erger: je brandt jezelf af.

Als buitengewoon bezielde Zachtpatser (h)erken je jezelf hier misschien in...



“ZIJ ZIJN GROOT,
EN IK IS KLEIN,
EN DAT IS NIET
EERLIJK."

CALIMERO

In dit e-book deel ik met je waarom veel vrouwen dat doen én wat je eraan kunt doen.
Welke strategie je kunt toepassen om jouw succesangst te overwinnen en te gaan
groeien en bloeien. Gel�k elke boom of bloem.

 Je bent niet de enige; de meeste van ons z�n ervaringsdeskundige op het “Calimero-
vlak”. Het ergste is dat we onszelf ook nog op “de eierdop” zitten! Of dat we het
opgeven, wat erg is voor jou en killing voor het collectief.



Deadlines vergeten en doelloos bezig z�n versus (re-)organiseren en doelen stellen
Op t�d aan je taak beginnen versus uitstelgedrag: te laat of helemaal niet beginnen
Belangr�ke afspraken op laatste moment afzeggen versus voorbereid op pad gaan
Motivatiegebrek om projecten af te maken versus opwinding voelen en doorzetten
Voortdurend aan jezelf tw�felen versus een basis van zelfvertrouwen creëren
Bevestiging zoeken buiten jezelf versus jezelf toestemming geven om te “gaan”
Bevestiging zoeken buiten jezelf versus vertrouwen op je eigen oordeel en visie
Alles alleen bl�ven doen versus (de juiste) hulp en ondersteuning zoeken én toelaten
Perfectioneren versus beslissen dat “wie je ben en wat je ken” goed genoeg z�n
Verantwoordel�kheid verm�den/afschuiven versus eigenaarschap/leiding nemen
Mooie kansen afw�zen versus kansen gr�pen en mogel�kheden creëren
Op safe spelen en zaken willen controleren versus risico nemen en experimenteren
Jezelf saboteren nét als je succes gaat boeken versus jezelf aanmoedigen
Je afwachtend opstellen versus proactief handelen en initiatief nemen
Dienstbaar z�n aan anderen versus trouw z�n aan jezelf
Complimenten wegwuiven versus credits ontvangen
Missie verwaarlozen versus missie waarmaken
Talenten bagatelliseren versus talenten ontginnen en ownen
Al het andere voor laten gaan versus voor jezelf kiezen en eigen projecten prioriteren

TYPISCH MISS
LUKKEN GEDRAG



CALIMERO
COMPLEX
Het Calimero complex is het gevoel dat je kunt hebben of de idee,
“dat je (structureel) tekort wordt gedaan of niet serieus wordt
genomen vanwege je omvang.” Het complex is vernoemd naar het
stripfiguur Calimero, die alt�d zei: “Z� z�n groot en ik is klein, en dat is
niet eerl�k.”

Ook collectief kan dit gevoel bestaan, ik kom zelf uit Limburg en naar
m�n idee kenmerkt het Calimero gevoel de hele provincie. Maar het is
groter dan dat: Nederland wordt niet voor niets het “kikkerlandje”
genoemd, en in Europees verband gezien als “het braafste jongetje
van de klas”.

In Nederland is er nog een factor die op collectief niveau b�draagt
aan het Calimero gevoel: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg.” Het is een spreekwoord waar veel mensen zich naar
gedragen. Vergel�k dat maar eens met de houding van de
gemiddelde Amerikaan en Fransman.



CALIMERO
COMPLEX

'Je klein voelen. Soms ga je daarom, vanuit
bew�sdrang, extra je best doen
'Jezelf klein houden', omdat 'je groter maken'
'groteske' gevolgen kan hebben

De betekenis van 'Calimero complex' zoals
bedoeld in dit e-book

Juist die, al dan niet reële, 'groteske gevolgen' maken dat we
vrouwen zich inhouden. W� hebben een zeer persoonl�ke
'herstory' (i.t.t. history) met onzichtbaarheid en onderdrukking.
Ironisch genoeg komt dit juist door de emancipatie meer aan de
oppervlakte, en wordt het persoonl�k voelbaar en relevant.





Dat is een te grote verantwoordel�kheid, nee dank je.
Dat kan ik waarsch�nl�k niet waarmaken, nee dank je. 
Dan kan m�n (eier)kop eraf gehakt worden, nee dank je.
Dat past toch helemaal niet b� zo iemand als ik, nee dank je. 
Dan moet ik aan van alles voldoen en verwachtingen inlossen, nee dank je.
Dan moet ik harder werken en ben ik m�n vr�heid kw�t, nee dank je.
Dan groei ik uit boven m�n partner, familie, vriend(inn)en, nee dank je.
Dan sta ik daar, eenzaam en alleen aan de 'top', nee dank je.
Dan ga ik meer verliezen, zoals m�n baan en m�n naam, nee dank je.
Dan heb ik niets meer om naar te streven en van te dromen, nee dank je.
Dan ga ik het onbekende tegemoet, wat een risico, nee dank je. 

Dit zijn de 11 belangrijkste redenen waarom vrouwen
zich “bedenken en bedanken”

Waarom is het voor veel
vrouwen veiliger om zich
kleiner te houden dan hun
kwaliteiten? Om terug te
schrikken voor succes, en
staande ovaties te schuwen?
Om ons best te doen onze
knappe koppen niet boven
dat maaiveld uit te steken? 
 En onze buitengewoon
bewogen (in)borst(en) vooral
voor onszelf te houden?

Nee
dank
je



Succesangst is dat je bang bent dat iets lukt. Het is je eigen potentie en
macht vrezen. Dat l�kt onlogisch, totdat je ziet welke vormen van
succesangst er z�n en wat 'erachter' zit. 

Volgens auteur Sandra Leefmans hoeft succesangst niet alt�d over 'pure
angst' te gaan. Het kan zich uiten in 'gemakzucht', 'verzet tegen de ratrace'
en 'rebellie. Z� onderscheidt 3 vormen die hierna worden uitgediept.

1.Succesangst vanuit een bewuste keuze;
2.Succesangst vanuit sociale angst;
3.Succesangst als gevolg van een slecht zelfbeeld.

Succes- en faalangst z�n in m�n beleving de z�des van dezelfde 'Miss
Lukken medaille'. Achter de angst om te lukken zit nog steeds de angst om
te falen. Hierin verschil ik van mening met Leefmans.

ANGST 
VOOR
SUCCES



"YOU'VE
ALWAYS HAD
THE POWER MY
DEAR."

GLINDA, GOOD WITCH



COMFORTABEL
Hoe gek het je ook klinkt, er kunnen gegronde redenen z�n om
succes uit de weg te gaan. Succesverm�ders vinden de pr�s van
succes te hoog en de voordelen van je huidige situatie groot genoeg
om niet teveel te veranderen aan de status quo. 

Omdat we niets doen tenz� het ons veel oplevert, bl�ft alles b� het
oude vertrouwde. We maken een verstandel�ke afweging met
daaruit volgend een keuze: we kiezen bewust voor comfort,
veiligheid, het vertrouwde, voor de beperking van mogel�k verlies.

De situatie is bl�kbaar (nog) aantrekkel�k genoeg om risico’s te
verm�den. We weten wat we hebben en nemen daar genoegen mee.
We hebben een beeld van wat onze keuze ons kost en oplevert. Het
onbekende is giswerk, daarvan weten we het niet.

Het alternatief betekent een avontuur aangaan. Niet-weten
accepteren. Onzekerheid toelaten. Controle loslaten. Overgave aan
het onbekende. Experimenteren. We kunnen vliegen en vallen, maar
onze angst zit achter het stuur en ziet enkel beren op de weg.

“Ik zag twee beren, ongelukken creëren, oh het was gedonder…”



“Ik stop ermee, dit kost me teveel en de p�n weegt niet op tegen het plezier.” 
“Stel dat ik m�n doel haal, wat dan? Dadel�k stelt het niets voor of valt het tegen.”
“Stel dat ik dit ga doorzetten, hoe gaat m�n leven er dan uitzien?”.
“Stel dat ik ben waar ik wil z�n, wat als ik dan zo moe ben dat ik direct instort?”. 
“Wat als m�n ideeën en ik met de grond gel�k worden gemaakt?”.
“Ik wil niet meer verantwoordel�kheid of nóg harder werken, ik wil meer vr�heid.”
“Wat als ik m�n doelen haal, ga ik dan de hele t�d succesvol moeten z�n?”
“Kan ik m�zelf nog overtreffen als ik deze droom realiseer?”
“Ik heb de bevestiging die ik kr�g en de complimenten nodig.”
“Ik voel me nu veilig en comfortabel en dat is me veel waard.” 
“M�n zoekproces is ook geruststellend en vertrouwd, b�na verslavend.”

Comfortabel gedrag vertonen 
gebeurt vooral uit angst 
voor het onbekende.

TYPISCH
COMFORT
GEDRAG



AANGEPAST
Sociale angst is de diepste angst die w� mensen kennen. Het betreft
de kans op afw�zing en het risico op uitsluiting door de groep. Dat
zou betekenen dat je er alleen voor staat, wat ons oerbrein vertaalt
als: 'Fuck, dit betekent de dood!'.

Ons sociale gedrag helpt ons om te overleven. Maar de pr�s die we
betalen wanneer we vanuit sociale angst niet lsokomen van de groep
en individueren - onszelf worden. Dan leidt sociale angst tot
aanpassing of afzondering. 

Innerl�k ben je dan óf aan het vechten óf aan het vluchten. Of je
bevriest, net als b� het (her-)beleven van trauma. B� sociale angst
kun je niet je ware, authentieke zelf z�n met alles erop en eraan. Je
w�st jezelf liever af om te overleven. 

Succes kan veel afgunst en jaloezie oproepen, van familie en
vrienden, van klasgenoten en collega’s. Dat kan leiden tot pestgedrag
en vervelende repercussies, en in de ergste gevallen zelfs tot:
rechtszaken, zelfdoding en moord met wraakmotief.  

“Het lel�ke eendje bleek een mooie zwaan te z�n…”



“Ik wil vooral niet verwaand of arrogant overkomen.”
“Ik wil me niet beter voordoen dan anderen.”
“Ik wil er koste wat kost b� horen.”
“Ik ben bang om afgewezen te worden.”
“Ik ben bang voor uitsluiting door de groep.”
“Ik wil niet meer gepest worden, uitgescholden worden, genegeerd worden.”
“Ik wil niet meer misbruikt worden.”
“Ik wil niet dat m�n kop eraf gaat door kritiek en commentaar.”
“Ik wil niet meer veroordeeld worden, dan verslechtert m�n zelfbeeld.” 

Aangepast gedrag vertonen is niet zozeer 
kiezen voor succesverm�ding 
maar voor p�nverm�ding.

TYPISCH
AANGEPAST
GEDRAG



ZWART KIJKEN
Naast sociale angst is een negatief zelfbeeld - vooral b� vrouwen -
een belangr�ke reden om succes te verm�den en naderend succes te
saboteren. We noemen dit 'zelfsabotage', omdat we dit (onbewust)
zelf doen. Vaak zitten we onszelf hiervoor op de (eier)kop. 

Niet doen! Vrouwen hebben zich lang móeten aanpassen. Er z�n hele
gewelddadige periodes geweest in 'herstory' van geweld en
onderdrukking. Tot 1919 (!) mochten vrouwen zelfs in Nederland niet
studeren en stemmen. 

Door onze collectieve en persoonl�ke geschiedenis kampen vrouwen
vaak onbewust met een negatief zelfbeeld. We studeren en werken
ons suf. We laten ons leiden door prestatie- en bew�sdrang of door
slachtofferschap en zelfmedel�den. 

Een negatief zelfbeeld en perfectionisme gaan hand in hand.
Perfectionisme is het perfecte excuus om te stagneren! Andere
normale reacties vanuit een laag zelfbeeld: rebelleren, gebrek aan
structuur, eetstoornissen, verslaving(en) en afleiding zoeken.



“Ik kan de verantwoordel�kheid die hoort b� het succes niet aan.”
“Ik kan de kritiek die gepaard gaat met succes niet aan.”
“Succes past niet b� een mislukkeling zoals ik.”
“Succes moet je verdienen en daar heb ik niet hard genoeg voor gewerkt.”
“Ik verdien het van nature niet om (teveel) lof te kr�gen.”
“Ik ben te dom, klein, te lel�k enz. om succesvol te z�n.”
“Ik heb te weinig energie om de druk en het tempo van succes aan te kunnen.” 
“Ik ben er pas klaar voor als die angstige en kritieke stem in mezelf verdw�nt.” 
“Ik ben er pas klaar voor als… (en dan volgt een wasl�st aan eisen).”
“Succesvol willen z�n is bullshit, waarom zou ik daaraan meedoen?”.
“Ik ben liever lui (lees ook: verslaafd, afgeleid, in controle, imperfect) dan moe.”

Zwartk�kers verm�den en onderm�nen 
onbewust hun eigen ontwikkeling
vanuit een laag zelfbeeld.

TYPISCH
NEGATIEF
GEDRAG





"THE PLANET DOES
NOT NEED MORE
SUCCESFUL
PEOPLE, BUT 
 PEACEMAKERS,
HEALERS,
STORYTELLERS,
RESTORERS AND
LOVERS OF ALL
KINDS."

THE DALAI LAMA



DE 'KOST'
PRIJS
Wat kost al die angst je?

Als je vanuit een van de 3 angstmotieven
ophoudt succes na te streven en geluk te
verm�den, wat bl�ft er dan over? Wat
voor leven leid je dan? Of anders gezegd:
wat is de pr�s die j� betaalt voor je
succesangst? 

Succesangst kent een hoge persoonl�ke
pr�s. Je geeft toe aan angst, wantrouwen,
defaitisme, negativisme, zelfkritiek en
wanhoop. Je klein houden kost je
zelfrespect, macht, kracht, liefde en
waardering. Je kunt niet jezelf z�n en op
de lange(re) term�n gaat dit ten koste van
je geluk en je gezondheid. 

Daarnaast onthoud je het collectief jouw
talenten, visie, kwaliteiten en waarden.
Juist de inborst en input van vrouwen is
onmisbaar om bestaande economische,
politieke en sociale systemen te
veranderen, en dat is nodig. De wereld is
totaal uit balans. 

Playing Big / Hoog spel spelen 

De meeste vrouwen worden gedreven
door: zorg, liefde, verbinding, inclusiviteit,
eerl�ke verdeling van middelen, in
harmonie leven met de natuur en de
dieren, goed z�n voor de wereld en
dienstbaar en van betekenis willen z�n
voor anderen. Ze willen daarom niet in
bestaande systemen passen. Het boek
'Playing Big' gaat over het inzetten op
verandering van bestaande systemen.
Persoonl�k ben ik fan én pleitbezorger
voor het creëren van nieuwe systemen
die opereren vanuit andere kernwaarden.



De gendercode rondom succes doorbreken is een vorm van
succes.

Vraag je eens af, 'Wat betekent succes voor mij? Waar moet
dat aan voldoen? Waar moet ik aan voldoen?  Heb ik dat zelf
bedacht? 

Als je leeft en werkt in lijn met je missie en in contact bent met
je 'sprookjeszelf' - je ware zelf - is succes geen issue meer. 

Zorg dat je gedreven wordt door iets groters!

De tegenhanger van
succesangst is de Pippi spirit.
Lef tonen. Ervoor gaan.
Risico nemen. Je missie
leven. Je eigen definitie van
succes creëren. Authentiek
zichtbaar z�n. Jezelf
erkennen, trouw z�n en
vertrouwen. Je uitspreken. Je
tieten boven het maaiveld
uitsteken. Je zelfbeeld
updaten en upgraden.

Ja, 
yes
please



SUCCES
STRATEGIE
Drie succesvoorwaarden

Het is niet zo dat je stap 1 moet
afronden om aan stap 2 te kunnen
beginnen 
Het is niet zo dat als je stap 1 hebt
‘afgerond’, je hier nooit meer mee
bezig zult z�n

Om je succesangst te overwinnen deel ik
een successtrategie die zich al bewezen
heeft. De aanpak bestaat uit 3
voorwaarden. 

Zie elke successtrategie als organisch en
cyclisch.

De 3 voorwaarden

Ontrafelen van je innerl�ke Rechter –
de kritische stem in jezelf 
Ontsluiten van je Sprookjeszelf – je
Hogere Zelf of innerl�ke w�sheid
Onthechten van lof en kritiek –
onafhankel�ker worden

Twee extra aandachtspunten

Je communicatie aanpassen
Steun en begeleiding zoeken



INNERLIJKE
CRITICUS
Elke vrouw kent hem - of haar: de innerl�ke Criticus. In hetTalentenspel - waar ik als
missie- en talentencoach mee werk – staat h� bekend als 'de Rechter in de schaduw'. 

Van nature en vanuit het Licht gezien heeft dit archetype een vl�mscherp
onderscheidings- en beoordelingsvermogen. De Criticus of Rechter kan het kaf van
het koren scheiden, zaken goed beargumenteren en illusies doorprikken. Maar als het
talent in de Schaduw terecht komt, kan het alleen nog maar negatief commentaar
leveren. De Criticus is de verinnerl�kte kritische stem van een van onze ouders of
verzorgers.

Als j� zelf geen paal en perk stelt aan de Criticus, en tegenwicht biedt, kan h�
verworden tot een zeer destructieve stem in je hoofd. H� maakt niet alleen wat je
doet met de grond gel�k maakt, maar wie je bent. Het is belangr�k om bewust te
worden van het niveau waarop de kritiek zich afspeelt. Vaak speelt kritiek zich af op
identiteitsniveau: je gelooft dan dat J� niet goed genoeg bent in plaats van dat je
kritisch k�kt naar je woorden of handelen.

Als je op latere leeft�d jezelf bl�ft voorhouden dat je fout zit en niet goed genoeg
bent, bl�f je jouw gebrek aan zelfvertrouwen voeden. Ook hou je jouw negatieve
zelfbeeld in stand. Je zult jezelf continu bl�ven onderm�nen. Dat is de reden waarom
het ontmoeten, ontrafelen en ontmantelen van de innerl�ke Criticus hoort b� het
overwinnen van je succesangst. In m�n online training Miss Lukken doen we dit op
een speelse, creatieve manier.



SPROOKJES
ZELF
Waar veel vrouwen veel minder bekend mee z�n is wat ik noem hun Sprookjeszelf. 
Zie het als de stem van je Intuïtie, je Hogere Zelf, je Ziel. Het is jouw meeste
Liefdevolle, W�ze, Krachtige, Creatieve en Ontembare Zelf. 

Wie geluk en succes wil oogsten, zal meer moeten zaaien dan 'weten wat je NIET
moet doen'. Wat je moet leren is om te focussen op wat WEL werkt, en dat is contact
maken met je eigen innerl�ke w�sheid. Ook hier kun je bewust een personage voor
creëren als tegenhanger voor je innerl�ke Criticus. Denk aan een: innerl�ke Gids,
Mentor, Leermeester, Magiër, Hoge Priesteres, Wilde W�ze Vrouw, Godin enz. 

In het Talentenspel waar ik als bewustz�nscoach mee werk zitten een aantal
femmomenale talenten. Deze komen uit de matriarchale en partnerschapsculturen die
ooit hebben bestaan. Het z�n hele krachtige vrouwel�ke archetypen die je diep in
verbinding brengen met je innerl�ke w�sheid, zoals de Mystica, Vrouwe Natuur en de
Hoge Priesteres. 

De realiteit is het grootste sprookje. Er zit co-creatiekracht in ieder van ons. Het is
m�n missie om je daarvan bewust te maken. Om de koninginnekracht in je wakker te
kussen, zodat j� de realiteit kan (her-)scheppen en 'herstory' schr�ft.

“Lang leve de Koningin!”



LOF EN 
KRITIEK
“Hoge bomen vangen veel wind”.
“Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.” 
“Wie een hond wil slaan, vindt alt�d wel een stok.” 
“Wie aan de weg timmert, heeft veel bek�ks.” 
“De wind van voren kr�gen.” 

Er z�n genoeg spreekwoorden om je te waarschuwen voor succes. 
Er is maar een manier om kritiek te verm�den: niets zeggen, niets doen, niets z�n. 

Als j� je uit gaat spreken, jouw leven gaat leiden, hogerop gaat komen, je ambities
gaat waarmaken en je droom gaat realiseren, kr�g j� met kritiek te maken. Punt. 
Onthechten van kritiek gaat jou – als mens en professional - daarom veel opleveren.
Maar het gaat ook de wereld verr�ken als j� in jouw 'Zachtpatser' kracht komt.

Maar waarom zou je loskomen van lof? Bevestiging of zelfs toestemming nodig
hebben van buitenaf staat een onafhankel�k leven in de weg. Wiens leven leid je
dan? Hoe kun je jezelf authentiek uitdrukken als je een 'ja' nodig hebt van je partner,
baas, kind, coach of vriend(in)? 

Autonoom kunnen z�n betekent niet dat je over belangr�ke gevoelens van dierbaren
moet heen stappen. Of de mening van experts links moet laten liggen. Integendeel: 
 gedragen besluiten en weloverwogen gedrag z�n vele malen krachtiger dan reactief,
onverschillig of zelfs asociaal gedrag.

Onthechten van lof en kritiek is een belangr�ke stap in het overwinnen
van je succesangst.





COMMUNICATIE 
SELF SUPPORT

Vrouwen hebben de neiging zich klein te maken in de communicatie. Ze hebben het
vaker over hun 'bedr�fje'. Zeggen voor het minste of geringste  'sorry'. Vinden het
lastig om complimenten te ontvangen. En, ze corrigeren anderen niet wanneer deze
kleinerende taal gebruiken. 

Communicatie is veelzeggend. Het onthult onbewuste gevoelens en overtuigingen.
Door te letten op je taalgebruik en je non-verbale communicatie kun je dit
beïnvloeden. Dit geldt zowel voor je interne als je externe communicatie: let daarom
ook goed hoe je - onhoorbaar voor de buitenwereld - tegen jezelf praat.

Daarnaast is het belangr�k om jezelf fysiek ruimte en rust te gunnen. Om je
vertrouwen te vergroten. Om je behoeften aan te geven. En, wanneer het nodig is, om
hulp en ondersteuning te vragen. Dit kan z�n in de vorm van een vriend(in), collega,
mastermind groep, zakenbuddy, coach of therapeut. 

Je hoeft het niet alleen te doen! Dat heb ik zelf lang gedacht, waardoor ik meer
geworsteld en gezocht heb dan nodig. Om hulp vragen kan kwetsbaar voelen, maar
in kwetsbaarheid zit enorm veel kracht, w�sheid en liefde. Wil je meer inspiratie over
deze thema's? Hou m�n LEFzine in de gaten!

Kwetsbaarheid 
is pure kracht.



OVER MIJ
Een creatieve spirit

(W)Onderbewustz�nscoach, gids in
creatieve spiritualiteit, thuis in talent en
brand werk, sprookjesopsteller, 
 wondernemer, partner voor
professionals, marketingmystica,
woordmagiër, alchemystica,
sprookjesvrouw, feminist,
binnenmensarchitect, EILEIDER (c),
buitengewoon bezield mens, expert in
onzekerheid.

Voilà, een gulle greep uit hoe ik mezelf
het liefste zie. Ik zet mezelf graag in een
positief dag- én nachtlicht. Maar die roze
bril is ook m�n valkuil. Met
schaduwgevoelens en donkere
gedachten - zoals een duale geest ze
noemt - heb ik moeite. Daarom verdiep ik
me momenteel in schaduwwerk. Vooral
gevoelens van minderwaardigheid en
onzekerheid hebben me lang dwars
gezeten, totdat ik een helder inzicht had.
Er ís geen zekerheid. En als dat er niet is,
is álles een illusie! Dit veranderde alles! 

De TAO van LaPol

Missie en Talentenspel opleiding
Communicatiewetenschap
HBO economie en talen
NLP en voice-dialogue
Psychodramaturgie
Lichaamsgerichte coaching
Meditatie- en mindfulnesstraining  

Tw�fel, Angst en Onzekerheid (TAO)
horen b� de levensweg. Ze komen op je
pad om je iets te leren: vragen stellen,
kwetsbaar durven z�n, moed tonen enz. 

Het leven heeft m� geleerd wat
Verlichting en Ware Liefde is. Behalve die
diepe, wezenl�ke scholing ben ik hoog
opgeleid en breed getraind via allerlei
erkende instituten. 

Als Sprookjesvrouw verbind ik
vrouwel�ke professionals die last hebben
van TAO met hún creatiekracht, zodat z�
hun eigen sprookje gaan realiseren.
Vrouwen hebben zoveel meer in hun
Venus! Samen halen we de Droomvrouw
eruit die erin zit!



"EERST
GELOVEN,
DAN 
ZIEN."
LAPOL



EN JE LEEFDE 
 NOG .. . . . . . . . . . . . .  EN
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(VUL JE EIGEN
SPROOKJES
WENS IN)



www.sprookjesvrouw.nl
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