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Stop onrust en start met ontspannen 



Dank je wel voor je interesse in dit e-book!
 

Ik val gelijk met de deur in huis met een klein disclaimer:
de inhoud van dit e-book heeft veel positieve bijwerkingen als je de

leefstijladviezen ook echt gaat toepassen ;).
 

Ik zal me eerst even kort aan je voorstellen. 
 

@priscillamassaar.nl

Mijn naam is Priscilla Massaar en
de trotse eigenaresse van mijn
bedrijf Joyful Coaching. 

Als coach begeleid ik ambitieuze
vrouwen om bewuster in het
leven te staan. 

Zodat jij de leider wordt over jouw
gedachten en gevoelens. 
Minder denken, meer voelen!

Na een aantal turbulente jaren met een burn-out, veel stress en een
periode van intensieve zorg voor onze dochter kwam ik tot de
conclusie dat ik volledig op de automatische piloot leefde, 100
ballen per dag tegelijk in de lucht probeerde te houden waardoor ik
mezelf volledig wegcijferde.

Ik was aan het overleven in plaats van leven. Diep van binnen voelde
ik dat het anders kon en ik besloot het roer om te gooien. 

Ik ben mij gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en dit heeft
mij als persoon en mijn leven compleet veranderd.

http://instagram.com/priscillamassaar.nl


De roeping om anderen te helpen heb ik altijd gevoeld. Tijdens mijn
eigen ontwikkeling vielen de puzzelstukjes op zijn plek en werd het
glashelder wat ik hier te doen heb. Ik deed de opleiding tot intuïtief
coach en ben mij gaan specialiseren in de onderwerpen mindset,
zelfliefde & energie. 

In de jaren dat ik mezelf ben gaan ontwikkelen door scholing en
persoonlijke coaching ben ik tot de conclussie gekomen dat
mindset, zelfliefde & energie de 3 belangrijkste ingrediënten zijn om
als ambitieuze vrouw leider te worden over je gedachten en
gevoelens. Want dat is de snelste weg naar de mooiste versie van
jezelf.

Inmiddels weet ik dat alleen ik mijn eigen geluk kan creëren en deel
ik mijn kennis met liefde aan elke vrouw die ook haar leven echt wil
leven! Alleen jij kan jouw leven veranderen en vormgeven.

Sinds 2 jaar coach ik ambitieuze vrouwen om bewuster in het  leven
te staan zodat zij meer zelfvertrouwen, balans en rust in het
dagelijks leven ervaren. 

Hoe ik dat doe? Door je manier van denken - voelen - acties op
elkaar af te stemmen. Zodat alles wat jij denkt, voelt en doet klopt
met wie jij bent en waar jij voor staat! 

Met dit e-book wil ik laten zien dat je zelf meer invloed hebt op hoe
jij je voelt dan dat je tot nu toe misschien denkt.
 

Liefs, 

Priscilla
@priscillamassaar.nl
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Je gedachten bepalen je gevoelens en je gevoelens bepalen je
acties. Dit is de manier hoe wij als mens functioneren.

Zoals je leest zijn je denken, voelen en doen aan elkaar verbonden
en functioneren deze gezamenlijk. 

Op het moment dat je veel negatieve gedachten hebt dan kan het
niet anders dan dat je je niet fijn voelt. Je ervaart gevoelens als,
verdriet, gespannen, boos, teleurgesteld, onmacht, etc.  Gevoelens
met een lage energiefrequentie. 

Nunje weet dat negatieve gedachten gevoelens met een lage
energiefrequentie veroorzaken wat zou er dan gebeuren als je
positieve gedachten hebt? Juist! Positieve gevoelens, hogere
energiefrequenties.

Op het moment dat je positieve gedachten hebt, voel je je fijn en
ervaar je gevoelens als blijdschap, geluk, plezier, ontspanning,
zelfvertrouwen, enthousiasme, etc. 

En weet je wat zo bijzonder is? Je hebt als mens invloed op je eigen
gedachten. Jij bezit de kracht om je eigen gedachten te beïnvloeden
en je gedachten te herprogrammeren. WAT??? Ja echt waar! 

Ik wil graag 2 eenvoudige manieren met je delen hoe jij jouw
gedachten kan beïnvloeden want ik weet dat als je dit doet, 
innerlijke rusteen logisch gevolg is. I promise you! 

@priscillamassaar.nl

Tip 1: Buig negatieve gedachten om naar
helpende gedachten
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Buig negatieve gedachten om naar een positieve gedachten 

Ik zal een paar voorbeelden met je delen:

Ik ben moe -> Vandaag kies ik ervoor om dingen te doen die mij
energie geven. 

Ik heb geen zin om te gaan werken -> Ik ben dankbaar dat ik een
baan heb waardoor ik voor mijn gezin kan zorgen.

Ik heb het zo druk dat ik geen tijd voor mezelf heb -> Ik besteed elke 
5 minuten die ik vrij heb aan mezelf.

Ik gun het mezelf niet om .... -> Ik ben het waard om ...

Ik vind een ander belangrijker dan mezelf -> Ik kan er alleen voor een
ander zijn als ik zelf goed voor mezelf zorg.

Ik durf mijn gevoelens niet te uiten -> Als ik eerlijk ben over hoe ik mij
voel dan kan de ander er voor mij zijn. 

Spreek deze zinnen eens hardop uit en voel eens wat ze met je
doen. Wat ervaar je in je lichaam? 
Welke gevoelens komen boven? 
Voel je de verzachting ontstaan? 

Hoe meer jij je bewust wordt van je eigen gedachten en hoe meer jij
deze ombuigt naar positieve en vooral helpende gedachten, hoe
meer jou energie in die energiefrequentie mee gaat veranderen. 

@prisciillamassaar.nl
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Gebruik affirmaties

Een affirmatie is een gedachten die je blijft herhalen zodat je erin
gaat geloven. Ik noem dit ook wel de kracht van een gedachten. Met
behulp van een affirmatie kan jij je onderbewuste beïnvloeden en
kan jij jouw gedachten herprogrammeren. Je vertelt jezelf een
nieuwe waarheid en blijft deze herhalen totdat je hier zelf in gelooft.

Jouw brein kent namelijk geen onderscheid tussen fictie en realiteit.

Affirmaties zijn een fantastisch bijdragen voor het ontwikkelen van
een krachtige mindset zodat jij een leven vol mogelijkheden,
positiviteit en joy gaat aantrekken.

@priscillamassaar.nl

Alles wat ik doe,

doe ik met liefde en plezier. 
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Hoe zou het zijn als je net zo goed voor jezelf gaat zorgen als
dat je voor je beste vriendin doet?
Hoe zou het zijn als je alle goed tips en adviezen die je aan je
beste vriendin geeft nu eens aan jezelf geeft?
Hoe zou het zijn als jij net zo lief voor jezelf bent als dat  je voor
je beste vriendin bent? 
En wat zou er gebeuren als jij jezelf zou behandelen net zoals jij
je beste vriendin behandeld? 

Waarschijnlijk ben jij net als ik een gevoelige vrouw en kan jij heel
goed luisteren, jezelf inleven in en advies geven aan de mensen om
je heen. Je kan goed aanvoelen wat de ander nodig heeft en staat
altijd voor de ander klaar. Uit liefde zet jezelf opzij om de ander te
helpen. 

Wauw, ik wou dat ik een handvol van deze gevoelige  vriendinnen
had! Wat zou het toch fijn zijn als je iemand hebt die altijd voor je
klaar staat en hier niks voor terugverwacht.

Dit is zo'n mooie kwaliteit die jij als hebt! Je bent echt van
toegevoegde waarde voor jouw omgeving. Meer dan je misschien
zelf denkt...

Maar even terug naar jou. Zo goed als jij voor anderen klaarstaat en
voor anderen zorgt, net zo goed vergeet jij jezelf. Soms onbewust en
soms kies je hier bewust voor.  
 
Ik heb 4 vragen voor je. Zou je deze voor jezelf willen beantwoorden: 

@priscillamassaar.nl

Tip 2: Behandel jezelf zoals jij je beste 

vriendin behandeld
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Uh Priscilla, wat zeg je nu? Kom in beweging? In dit e-book deel je
toch leefstijladviezen voor innerlijke rust?...

Klopt! En dit is precies waar de verwarring in zit als we het hebben over
het onderwerp rust. Want welke definitie heb jij in de loop der jaren
gegeven aan het woord rust?

Voor mij betekende dit stilzitten, middagdutje doen, stilte, oftewel zo min
mogelijk doen. En misschien is dat ook jouw definitie van rust. Vaak
aangenomen door wat je is verteld en wat je vanuit huis hebt
meegekregen.

Weet dat er geen goed of fout is maar wat gebeurt er wanneer jij moe
bent, in een lage energie zit of gewoon niet zo lekker in je vel zit en je gaat
bankhangen, netflixen of bellen met je vriendin om je shizzle te delen? 

Precies! Je blijft in dezelfde lage energie hangen.
En dat is zo niet helpend! En dit is precies de reden waarom je rondjes
blijft lopen in dezelfde energie.

Oké, dit is helder toch? 

Maar wat gaat jou dan helpen om je energie te veranderen? 
Om je energie te verhogen? 

KOM IN BEWEGING.

@priscillamassaar.nl

Tip 3: Kom in beweging
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Met andere woorden; zet je energie letterlijk in beweging. Leg je
rechterhand op je hart en stel jezelf de vraag: Waar heb ik nu
behoefte aan? En het antwoord dat je doorkrijgt ga je doen. Ja, je
mag dat echt gaan doen.

Is het dan zo simpel? Ja zo simpel is het. Je mag doorbewegen. Want
wat je eigenlijk doet is je aandacht afhalen van wat je denkt en voelt
op dat moment en je aandacht geven aan datgene wat je energie
zal doen veranderen.

Dus wat in beweging komen doet is je haalt je aandacht af van hoe
je je voelt en je gaat voelen waar je behoefte aan hebt en dat ga je
doen.

En... het toffe van in beweging komen is dat je je staat van zijn, wat jij
denkt en hoe jij je voelt, op een eenvoudige kan veranderen.

Ja, dit werkt echt!

@priscillamassaar.nl

Het leven is beweging. 

Beweging zorgt voor verandering. 

Door verandering ontstaat groei. 
Maar altijd en in alles is er die eerste stap.
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Ben je klaar met je altijd onrustig voelen, ervaar je veel chaos om je
heen en wil jij de leider over jouw gedachten en gevoelens worden
zodat jij jezelf niet meer laat tegen houden maar juist gaat doen?

Dan nodig ik je met liefde uit voor een gratis online inzichtsessie!

Tijdens dit gesprek maken we samen in 30 minuten helder wat je
kan  doen om de leider over jouw gedachten en gevoelens te
worden. En  je ontvang altijd een direct toepasbare tip!
 
Ben jij klaar voor de Next step en je gun jij jezelf dit gesprek? 
Klik dan hier en plan direct een gratis inzichtsessie met mij in.  

Ik kijk er naar uit om je online te ontmoeten!

Als je deze leefstijladviezen
waardevol vindt, laten we dan
meteen connecten op Instagram
of zoek op @priscillamassaar.nl.

Dagelijks deel ik daar meer
inspiratie op het gebied van
mindset, zelfliefde en energie.

Alles met als doel om jou een
stapje verder te helpen in jouw
persoonlijke groei. 

Liefs,

Priscilla

@priscillamassaar.nl

https://calendly.com/priscillamassaar/30m
http://instagram.com/priscillamassaar.nl
http://instagram.com/priscillamassaar.nl

