
 
 
Time to Be. Cut the Crap. Beat the doubt. Go for it! 
 
 

 

 

 

Iedere minuut van de dag  
neemt een mens vanuit een gewoontepatroon heel veel beslissingen onbewust.  

Duizenden momenten per dag worden die beslissingen dus ongemerkt voor én door ons genomen. 

We ‘vergeten’ gewoon dat we ieder moment ‘een wissel’ passeren waar dat patroon onbewust en 

automatisch voor ons schakelt en de keuze maakt tussen: Wel doen - Niet doen. Ja - Nee. Rechts - 

Links. Toch maar stoppen – of juist nu doorgaan. Niets zeggen - Of juist wel. Of  … ‘laat maar weer’.  

 

Zo verloopt – er niet meer bewust bij nadenkend - onze gewone orde van de dag. Zo gaat dat 

gewoon en zijn we dat normaal gaan vinden. En zo verstrijkt de tijd. Ons leven. Met keuzes die dus 

langs dat patroon ‘voor ons’ gemaakt worden. Maarrr … als wij daar zelf niet bewuster bij stil 

gaan staan kunnen die voor ons gemaakte keuzes weleens ‘tegen ons’ verlangen en onze wensen 

in gaan werken.  

Voor mensen die willen stralen.  

Vanuit het besef dat je maar één leven 

hebt. En dat er maar één is die dat vorm 

kan geven. Jij. Die andere mensen wil 

ontdekken met soortgelijke wensen.  

Dare to be(come) 
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Dare to be 
 



 

                                                 op die wissel, die (eveneens veelal onbewuste) spanning aan voelen 

komen van zal ik wel of niet? Om het dan toch maar weer niet te doen. En voor we het weten 

begrenzen en beperken we ons leven. Door gewoon maar weer de veilige, bekende weg te gaan.  

 

De weg die vaste patronen volgt binnen de begrenzingen van onze comfortzone. De spanning van 

het nog onbekende vermijden. Toch nog maar even in ons vertrouwde en comfortabele cirkeltje 

gewoon blijven doen. En achteraf steeds vaker dat stemmetje ‘Had ik maar’ of ‘Waarom heb ik het 

weer niet gedaan?’ of ‘Wat houdt me toch tegen?’ Waarom? 
 

 
                                                               Welnee. Vergis je niet. Niets is wat het lijkt. Zelfs die mensen waar 

jij van denkt dat zij geen onzekerheid kennen of geen vragen hebben omdat ze voordoen alles te 

weten, maskeren vaak met felheid en overtuiging het tegenovergestelde. Dus laat je niet misleiden 

door anderen maar ga leiding geven aan jezelf.  

 

                                                                  

                                                                   die dat ook willen ontdekken. Die elkaar willen versterken 

voorbij oppervlakkigheid en gezapigheid. Die - voorbij verwarrende façades - willen worden  

wie ze zijn. Daar voor willen gaan en staan. En daarin de energie (terug) willen krijgen en voelen 

die bij voluit leven hoort.  

 

Breek er uit, ga er doorheen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Aangaan 

Vermijden 

Begrenzing 

Wissel 

Spanning 

Een stil leven 

Een uitdagend leven 

Je comfortzone 

Waar wil jij/ik naar toe? 

2. Ontdekken 

1. Ontmoeten 

3. Versterken 

Voluit leven 

Steeds weer 
 

Ben jij de enige? 
 

Ontmoet anderen 
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Een gewoon leven 



                                        naar dat stemmetje in je hoofd blijven luisteren dat zo vaak lopende de dag 

fluistert ‘doe maar normaal, doe maar gewoon’.  Dat stemmetje dat je van het pad blijft trekken 

waarop je zo graag wilt komen. Waarop je (rechtdoor) wilt gaan om dat te kunnen bereiken wat je 

graag wil, waarnaar je verlangt. Je niet meer – als je van binnen spanning voelt toenemen – je laten 

verleiden om het ongewone of onbekende te vermijden (zoals deze afbeelding laat zien) maar de 

daarbij horende spanning aan te gaan. Je vlak daarvoor bewust te worden van de wissel die je 

rechtdoor moet nemen als je verder wilt komen. Daar het experiment aangaan van iets anders 

en dan ontdekken en ervaren hoe je de spanning achter je kunt laten áls je op die wissel eenmaal 

voor het aangaan hebt gekozen.  

 

 

                                           die diezelfde spanning kennen. Mensen die dat besef bij zichzelf beginnen 

te ontdekken. Dat van anderen willen kennen en willen delen. Mensen die zichzelf en anderen 

daarmee willen versterken noemen wij ‘Mensen Van Goud’. Want juist dáár, voorbij die 

begrenzing – voorbij die rode blokkerende lijn - kun je in je kracht komen en gaan staan.  

Kun je energie krijgen en inspiratie vinden. Daar kun je in je kracht en creativiteit groeien en  

je daadkracht versterken.  

 

En wat je erbij krijgt zijn mensen die net als jij meer willen weten over zichzelf in relatie tot 

anderen en hun omgeving. Mensen die open willen delen. Mensen die sterker willen worden. Die 

verder willen gaan dan hun fysieke spieren versterken (sportschool) en zich - voorbij hun functie - 

willen en durven laten kennen (netwerk). Waardoor je authentiek mooi en waardevol kunt 

worden/zijn voor anderen en daarin erkend en gewaardeerd kunt worden. Voorbij verwarrende 

façades tussen jou en mij.  

 

 
                                                                        “Steeds weer overkomt het mij.  

Dan ontmoet ik in een vluchtig eerste contact mensen waar ik al snel onbewust een 

stickertje op plak. Ik markeer ze met ‘een labeltje’ dat past bij wat ik zie en wat ik meen 

waar te nemen. Om ze makkelijker in te kunnen passen in het beeld van de wereld om 

mij heen dat ik, eveneens zelf, voortdurend creëer.  

En steeds weer blijkt, bij iets dieper kijken en vragen, het tegenover gestelde.  

Dan blijkt de strenge, autoritair uitkijkende man achter dat masker een man die  

de warmte zoekt in het contact maar bang is dat hij ongemakkelijk wordt als die 

warmte ineens te dichtbij komt.” 
 

 

                                              hiervoor is mede ingegeven door de indrukwekkende film  

‘As it is in Heaven’, waarin zich een prachtige ontwikkeling kon voordoen  

in een ingeslapen groep gewone mensen. Waardoor zij, aanvankelijk worstelend met  

hun onzekerheden, kwetsbaarheden, gevoel en emoties, elkaar konden gaan versterken. 

 

 

 

 

 

  

Niet meer 
 

Met mensen 
 

Niets is wat het lijkt 
 

De inspiratie 
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                                                                                                                               Dat ontmoeten en 

ontdekken doen we eens per maand op de 2e donderdagavond na 19.30 uur. Op een mooie plek in 

een goede ambiance. Maak jezelf kenbaar op ontdek@mensenvangoud.nl en/of bel voor meer 

informatie Hans Visser op 0653321494. Zoals we het nu nog kunnen doen zijn er vooralsnog 

weinig tot geen kosten aan verbonden behoudens hetgeen je zelf gebruikt (eet of drinkt).   

 

 

                                                                                                En natuurlijk wil je met de juiste motivatie 

(zie ook onderstaand kader) eerst verkennen en ook dat is helemaal OK. Hoe we dit verder vorm 

en inhoud geven ontdekken en organiseren we lopende de rit.  

 

 

                                                            Je stapt daarmee in het aangaan van iets wat je veel meer en veel 

verder kan brengen. 

 

 
© Het copyright van dit concept berust bij United Sense uit Soest. 
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende een deel of het geheel van dit concept en de internetsite waarop dit 
concept staat te gebruiken, over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder de schriftelijk verleende toestemming van 
United Sense.. Versie 8. 22 januari  2015 

Dus voor wie is dit? 

Voor mensen die meer uit zichzelf, hun leven en werken willen halen. Die grenzen willen 

doorbreken en de spanning van ‘de wissel’ herkennen. Die voorbij eventuele maskers of 

façades willen gaan. Die zeker willen weten wat echt is en dat ook willen laten zien. Die 

willen kunnen vertrouwen en leren. Die gelijkwaardig willen zijn. Die oprechte feedback 

willen krijgen. Die mooi zijn om wie zij van binnen zijn. Die willen ontdekken en echt 

willen verbinden. Die zichzelf (nog niet helemaal) durven laten kennen. Mensen die dat 

best wel spannend vinden, maar het de kans van hun leven willen geven.  

Om meer vrij en blij te kunnen zijn. 

 

Mensen die van binnen naar buiten buitengewone mensen willen zijn of worden.  

Die moe zijn van snel en oppervlakkig kaartjes uitwisselen op gewone netwerken.  

Die iets anders willen ervaren dan het oppervlakkige, gewone, veilige en bekende.  

Die niets meer op willen houden wat niet echt is of voelt. Die met zichzelf of anderen, 

thuis, op hun werk of met zichzelf en hun ondernemen voor vragen staan die nieuwe 

kansen kunnen worden als zij…   

 

  meer vanuit hun authenticiteit - willen, kunnen en durven – laten zien, 

horen én kennen of met elkaar de uitdaging en de ontdekkingen daarvan willen aangaan. 

 

De 2e donderdagavond van de maand.  
 

Heb jij de juiste motivatie? 
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Je bent welkom 
 

zichzelf 
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