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Werkboek

Doorbreek je cyclus van schaamte, onzeker 
gevoel, je anders, ingewikkeld voelen. 

Voor wie vaak twijfelt, wie niet weet welke 
keuzes te maken en wie vaak denkt "Maar wat 

past er nu echt bij mij?"



Welkom
Ik ben Meike Schapink,

Ik heb jaren lang me onzeker gevoeld om te zijn wie ik 

echt ben. Ik ben vaak warrig waar ik me erg voor 

schaamde en door die schaamte en twijfel kwam ik er 

nooit echt aan toe om te ontdekken wie ik nu echt ben. Ik 

was constant aan het overleven. 

Dus niet zo gek dat wanneer ik probeerde keuzes te 

maken die bij mij passen dat me niet eens lukte. Ik 

voelde me alleen maar anders, ingewikkeld en vol met 

constante twijfel.

Op een goed moment was ik het zat! Ik ben gaan 

uitzoeken hoe ik kon uitvinden wie ik was. Hoe ik mijn 

leven aan mij kon gaan aanpassen in plaats van mij 

steeds aan het leven te proberen aan te passen want dat 

lukte me simpel weg gewoon niet. Er moest een andere 

weg zijn!

Uiteindelijk heb in na jaren onderzoek, studie en eigen 

ervaring een methode ontwikkeld die er voor zorgt dat je 

jezelf zo goed leert kennen, dat je weet wat er bij je past. 

Dat je je niet meer schaamt voor jezelf en dat je de 

keuzes kan maken die jouw weg in het leven 

ondersteunen. Dat je rust en ruimte in je hoofd kan 

creëren en kan genieten van het leven en van wat er is!
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Zal je hierna nooit meer twijfelen? Nou daar twijfel ik 
aan ;0)

Maar je zal weten hoe je die cirkel van twijfel en 
schaamte kan doorbreken zodat je er niet meer in 
blijft hangen en hoe je dus verder kan met leven in 
plaats van overleven. 

Ergens weet je misschien wel wat je nodig hebt, voel 
je dat je die rust en ruimte echt nodig hebt, verlang je 
naar die helderheid, ben je de onzekerheid  zo 
ontzetten zat! Maar waar moet je beginnen en hoe 
weet je dat dit de juiste stap is?

Wat is jouw favoriete escape? Misschien eten, social 
media, Netflix of hardlopen? 

Ik zie je, omdat ik jou was!

Ik ken dat nare gevoel in je buik wanneer je hebt 
besloten dat je de onzekerheid zat bent. Wanneer 
gaat onderzoeken wat die chaos die schaamte en 
twijfel veroorzaakt en hoe je het op kan lossen. Of je 
het op kan lossen?  Is het iets in jou, is dat wie je 
bent? 

Moet je je hier dan bij neerleggen, of is er toch ruimte 
voor ontwikkeling voor groei? Wat ga je allemaal 
tegenkomen wanneer je jezelf gaat onderzoeken? 

Toen ik aan mijn onderzoek naar mijzelf begon, 
omdat ik het overleven echt zo ontzettend zat was, 
voelde ik een hele sterke overtuiging dat dat was wat 
ik moest doen, ik was er zo klaar mee! Het kon niet 
waar zijn dat ik me hier bij neer zou moeten leggen, 
dat voelde ik tot in mijn botten.
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Tegelijkertijd was ik bang. Bang voor wat ik allemaal 
tegen zou gaan komen. 

Ik had het gevoel dat er zoveel was dat ik zorgvuldig 
had weggestopt dat wanneer ik de deksel eraf zou 
halen er een soort box van Pandora open zou gaan 
die niet meer dicht kon en die mij helemaal zou 
overweldigen als een tsunami en ik was al zo moe.

Maar, dat gebeurde niet. Je laat toe waar je aan toe 
bent en de rest komt later. Het kwam meer 
druppelsgewijs dan knallend, zo langzaam dat ik 
soms zelfs ongeduldig werd.

Toen ontdekte ik het intuïtief tekenen, dit gaf mij een 
ingang echt naar mijn innerlijke weten, mijn innerlijke 
natuur. 

Al die delen van je die je zo zorgvuldig weggestopt 
hebben de hele dag effect op je, bij alles dat je (niet) 
doet, wist je dat?

Daar gaan we vandaag een alvast en kijkje bij nemen, 
heel voorzichtig. Dat doen we omdat ze je veel 
energie kosten en veroorzaken dagelijks veel chaos 
in je hoofd, doodzonde en doodvermoeiend!

We gaan vandaag een oefening doen, waarin we een 
tipje van de sluier optillen hoe het zou zijn om zonder 
de zwaarte van al die bagage te leven. We gaan 
kijken hoe licht en vrij het leven zou kunnen zijn.

Heb je tekenmateriaal klaar liggen? Papier een pen en 
kleurpotloden of krijt.
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Video
Het geheim van 

moeiteloos leven
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https://youtu.be/eh31WRRzfxA


Tekening 1
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Tekening 2
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Je hebt je tekeningen nu gemaakt, kijk er maar eens 

goed naar.

Misschien wil je nog iets opschrijven, of woorden of 
een symbool toevoegen aan je tekening. 
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Spreekt de manier van werken je aan? 

Vond je het fijn om dit zo helemaal op je 

eigen tijd te kunnen doen? 

Heeft het je inzichten gegeven? Zou je 

graag samen met mij en een groep andere 

mensen die er net zo voor staan als jij hier 

aan willen werken? 

Ben je het zat om jezelf maar steeds af te 

remmen terwijl je ook verlangt naar groei, 

naar een leven dat gemakkelijker gaat. Een 

leven waarin je weet wat er bij jou past en 

wat niet? Ben je die twijfel en onzekerheid 

zat? 

Dan heb ik een geweldig aanbod voor jou!

Je kan nu bij de eerste groep mensen 

zitten die de kans krijgen om deze al zo 

vaak beproefde methode via een online 

cursus gaan volgen. Helemaal wanneer 

het jou uitkomt!
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Dat kan nu ook nog voor een sterk 
gereduceerde prijs van u maar €77,- !!

Dit is de enige keer dat het voor deze prijs 
aangeboden zal worden!

Daarvoor krijg je 10 online video lessen met 
werkboek. Een whatsapp groep om onderling 

ervaringen te delen en mij korte vragen te 
stellen. 

En! Ook nog 3x een Q&A dus een vraag en 
antwoord uurtje met de groep om wat meer 
uitgebreide vragen te stellen en te delen met 

elkaar.

Lees meer over de cursus

Herken je jezelf in alles dat ik zeg, zet dan nu 
de eerste stap richting leven dat aan jou is 

aangepast een leven waar jij Vol 
zelfvertrouwen jezelf kan zijn en geef jezelf 

dan deze cursus cadeau.
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Boek hier de cursus direct

https://vianature.nl/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn/
https://vianaturenl.plugandpay.nl/checkout/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn
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Boek hier de cursus direct

https://vianaturenl.plugandpay.nl/checkout/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn


Of je kan de vraag Wil je er graag over 
delen, of heb je vragen? 

Je kan me een email sturen op 
Meike@ViaNature.nl

Of je kan de vraag stellen in de Club van 
Vreemde vogels onze besloten facebook 
groep.

Hier mag je al je vragen stellen en je 
inzichten en als je wilt je tekeningen delen. 
We staan voor je klaar!

Dit was het voor vandaag

Onthoudt! 

Zelfs wanneer je je graag wilt ontwikkelen, 
dat betekent niet dat er nu iets niet goed is 
aan je. Je wilt gewoon graag groeien.

JE BENT GOED, PRECIES ZOALS JE BENT!

Lees hier meer over de cursus
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https://www.facebook.com/groups/clubvanvreemdevogels
https://vianature.nl/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn/
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En dat geheim dan, hoor ik je denken?

Of heb je het al door?

Want ja, dat geheim dat ben jij!

Het antwoord op de vraag hoe jij moeiteloos 
gelukkig kan zijn zit in jou, in jouw innerlijk weten, in 
jouw innerlijke natuur liggen alle antwoorden.

Heb je moeite daar bij te komen? Dat is ook lastig.

Ik help je er graag mee! 
Nee, ik kan het niet voor je doen maar ik kan je wel 
laten zien hoe je je eigen innerlijk weten weer kan 
gaan horen zodat jij je NIET meer steeds hoeft te 
leven met dat gevoel van waardeloosheid, 
schaamte en twijfel.

Want geloof me. 
Alles is er al. Ook in jou!

Lees hier meer over de cursus

Boek hier de cursus direct

https://vianature.nl/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn/
https://vianaturenl.plugandpay.nl/checkout/vol-zelfvertrouwen-jezelf-zijn


Aantekeningen
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