
Kickstart je 
potentieel.

Een weg naar meer zelfkennis.  



Herken je je in één van deze 
uitspraken? 

Ik ben niet helemaal tevreden over mijn werk, relatie of 
mezelf. 

Ik wil meer over mezelf ontdekken. 

Ik vind het moeilijk om in beweging te komen. 

Optimisme is een kwaliteit van mij, maar ik ontken soms 
de realiteit. 

Ik ben rusteloos en doelloos. 

Ik verlang naar onafhankelijkheid en vrijheid. 

Diep van binnen weet ik dat ik meer in mijn mars heb. 

Ik heb het gevoel op een kantelpunt te staan. 



Waag de sprong! 
En…

Een duwtje in de rug, inspiratie en zelfonderzoek brengen je 
in beweging. Het doel is om je op weg te helpen, je een 

spiegel voor te houden, zodat je net een beetje verder gaat 
dan je gewend bent.  

11 thema’s, 55 vragen en inspiratiebronnen. 
Pak stiften en notebook bij de hand. En gun jezelf hiermee 

ME-time!  

Gebruik het e-boek op een manier die bij je past; iedere 
ochtend een thema, selecteer een thema die nu actueel is, 

doe elke dag 1 vraag etc.



…vind het geluk 
 in jezelf.

…word je eigen gids in jouw 
leven.

…verdiep en kom tot bloei.

…kijk de realiteit in de ogen.



Hello you! 

Ik ben            . 

Onderzoeken wie ik ben, loopt als rode draad door mijn leven. 
Begin twintig was ik toen ik besefte dat ik niet authentiek 
leefde. Daarna ging het roer om: de wereld ontdekken door te 
verhuizen naar Zimbabwe. De sprong in het diepe, angsten 
overwinnen en nieuwe horizonnen verkennen, waren ingrediënten 
voor transformatie. Ik ontdekte in die periode hoe ik eenvoudig 
dicht bij mezelf kon zijn.   

  

  



Ik heb van mijn hobby als ‘diep-ziel-duiker’ mijn werk gemaakt. 
Inmiddels ben ik opgeleid als jongerencoach, familieopsteller en 
energetisch coach. Ik houd ervan mensen te vergezellen van 
inzicht naar transformatie. En blijf zelf toegewijd aan mijn 
eigen pad van transformatie. De heilzame antwoorden die ik 
ontdek, integreer ik weer in mijn werkwijze en aanbod. Ik gun 
ieder mens een bezield leven, waarin je volle potentieel vrij 
komt. 

Enjoy your exploration of self! 

Liefs 

Heb je vragen tijdens jouw  
ontdekkingsreis? Stuur mij gerust 
een bericht via info@biancablom.nl             www.biancablom.nl  

mailto:info@biancablom.nl
http://www.biancablom.nl


1 
Jij

“Alles wat je nodig hebt, is al in 
jezelf aanwezig.” 



Om je verlangens en wensen te ontdekken en te 
onderzoeken, staat allereerst deze vraag centraal: wat 
vind jij belangrijk? Daar gaan de eerste vragen over 
en die laten je zien hoe je nu in het leven staat.



1.Wie of wat inspireert jou? 

2.Welke wijze raad zal je nooit vergeten? 

3.Wat heb je nodig om te kunnen ontwikkelen? 

4.Wat is intuïtie voor jou en hoe zet je het in? 

5.Teken in stripvorm (drie beelden) hoe jij in 

ontspanning komt.  

Wat is daarvoor nodig? Wat ontspant je? Hoe zie jij er 

dan uit?



Meer weten? 

Intuïtieve ontwikkeling van Linda Keen  
Jezelf ten diepste kennen: waarom dat zo waardevol is

https://www.bol.com/nl/p/intuitieve-ontwikkeling/9200000001973404/?referrer=socialshare_pdp_www
https://www.happinez.nl/groei/jezelf-ten-diepste-kennen-waarom-dat-zo-waardevol-is/


2 
Emoties

“Alles mag er zijn.” 



Boosheid, jaloezie, trots, schaamte; iedereen is er 
bekend mee. Je wordt in het leven namelijk geraakt en 
schermt je af. (Innerlijke) conflicten ontstaan vaak 
daar waar emoties worden genegeerd. Beantwoord de 
volgende vragen ongecensureerd, wees schaamteloos 
eerlijk over je eigen emoties.   



1. Op welke karaktereigenschappen ben je het meest trots? Op 

welke het minst? 

2. Wanneer voel je schaamte en/of schuld? Welke emotie zit 

daaronder?  

3. Welke wond uit je verleden is nog niet geheeld? 

4. Wanneer zwijg je? 

5. Schrijf een scene of verhaal waarin je vertelt hoe je ruimte 

geeft aan emotie. Kies een emotie die je liever niet voelt.



Meer weten? 

How do lobsters grow?  
Zelfbewustzijn: hoe goed ken jij jezelf? 

https://youtu.be/dcUAIpZrwog
https://www.happinez.nl/groei/zelfbewustzijn-hoe-goed-ken-jij-jezelf/


3 
Familie

“Vind je plek.” 



Een familie(systeem) is een onschatbare bron van 
informatie. Inzoomen op jouw familie geeft je 
inzichten over waar je vandaan komt, welke plek je 
inneemt, welke binding je hebt met je omgeving en wat 
je relatie is met anderen.  



1. Hoe ziet jouw gezin van herkomst eruit? Verzamel een aantal willekeurige 

voorwerpen. Dit kunnen schelpen, stenen, papier en dergelijke zijn. 

Bepaal welk voorwerp voor je vader, moeder, broer(s), zus(sen) en jezelf 

staan. En geef elk voorwerp een plek op tafel. Doe dit op basis van je 

eerste impuls. Maak er eventueel een foto van of teken de opstelling na 

in je schetsboek. Wat valt je op? 

2. Welke belangrijke gebeurtenissen zijn er geweest in je gezin van herkomst? 

3. Hoe is de relatie met je ouders nu? 

4. Welke karaktertrek heb je van je vader en welke van je moeder? 

5. Wie is een voorbeeld in je familie? Leg uit waarom



Meer weten? 

De Fontein, vind je plek van Els van Steijn  
Wat is jouw plaats in de familie?

https://www.hetnoorderlicht.com/familie/de-fontein-vind-je-plek
https://www.happinez.nl/liefde-relaties/plaats-in-je-familie/


4 
Patronen

“Luister naar je wensen en gebruik ze 
als kompas.” 



De combinatie van ‘nature’ (je genenpakket) en 
‘nurture’ (opvoeding, invloed familie(geschiedenis) en 
maatschappij) zorgt onder andere voor de vorming van je 
patronen en overtuigingen. Uiteraard heeft dit invloed op je 
dagelijks leven, relaties en sterker nog: je wensen en 
verlangens worden erdoor beïnvloedt.  



1.‘Als ik een wens heb dan doe ik…..’  

Schrijf op wat jij doet om je wens uit te laten komen. Ter 

inspiratie kun je gebruik maken van de volgende stappen: 

fantaseren, geloven, uiten, onderzoeken, plan maken, beslissen, 

hulp vragen, echte werk, volhouden, ontvangen, ontspannen, 

genieten, weet wie je bent. 

2.Waar loop je tegenaan bij het laten uitkomen van je wens? 

3.Wat is jouw levensmotto? 

4.Welke gewoonte zit je in de weg? 

5.Volgens welke verwachtingen van anderen leef je?



Meer weten? 

Laat oude patronen los met systemisch werk 

Slechte gewoonte doorbreken

https://www.happinez.nl/groei/systemisch-werk/
https://www.happinez.nl/groei/zo-stop-je-met-jezelf-manipuleren/


5 
Wensen

“Ik wil iets betekenen.  
Ik wil iets voor mezelf.” 



Ieder mens heeft één of meerdere wensen. Heb je een 
kleine, rare, grote, stomme, idealistische, creatieve, 
misschien wel onmogelijke wens? Een wens die vanuit 
jou komt en niet vanuit je ouders, vrienden of 
cultuur?  



1. Welke wensen heb je op dit moment? Maak een top 10. 

2. Verdeel de wensen in de elementen: aarde, water, lucht, vuur. Wat valt je op 

als je naar de verdeling kijkt? 

Aarde: materiële wensen (nieuw(e) auto, huis)  

Water: emotie wensen (gelukkig zijn, beter slapen)  

Lucht: grote of fantasierijke wensen voor de toekomst (vrede op aarde, 

wereldreis maken, de liefde van je leven vinden) 

Vuur: passie wensen (boek schrijven, je eigen onderneming starten) 

3. Welke confrontatie ga je uit de weg? 

4. Wat zou je anders doen als je de tijd terug kunt draaien? 

5. Wat is jouw grootste talent?



Meer weten? 

Hoe leef ik mijn wens? van Bianca Blom 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/hoe-leef-ik-mijn-wens/9789081660815


6 
Dromen & fantaseren

“Gebruik je fantasie en ontmoet de 
realiteit.” 



Bij het dromen en fantaseren is het belangrijk om alle 
zintuigen te gebruiken. Probeer je wens te voelen, ruiken, 
proeven, zien en horen. Het uitkomen van je wens geeft 
voldoening. Dit kan een gevoel van vrijheid, blijdschap, 
trots of authenticiteit zijn. Deze positieve emotie geeft je 
kracht. Verbind je er dagelijks mee, als katalysator van de 
manifestatie. 



1. Beeld je een paard in met oranje veren. Kun je makkelijk 

fantaseren? 

2. Wat stimuleert je om te fantaseren? 

3. Wat houd je tegen in fantaseren? 

4. Hoe vaak lach je om jezelf? En waarom? 

5. Om veelvuldig te fantaseren over je wensen is het belangrijk om je 

wens uit te werken. Dit kan op verschillende manieren. Kies uit 

de volgende mogelijkheden en ga aan de slag. 1) Maak een tekening 

van een van je wensen. 2) Schrijf een verhaal. 3) Maak een 

moodboard.



7 
Zelfvertrouwen

“Ben je bereid om naar jezelf te 
kijken?” 



Wat betekent de bereidheid om jezelf te zien? Het gaat 
over durven zijn met al je (on)gemakken. Trots, 
verdriet, talent, afweer, kwaliteiten, blinde vlekken, 
patronen etc. Probeer jezelf niet altijd te fiksen, 
kleiner of groter te maken. Wees volmaakt en ken je 
beperkingen.  



1.Hoe trouw ben je aan jezelf? 

2.Waar ben je trots op? Waarop niet? 

3.Waar ben je heel goed in? Waarin niet? 

4.Vraag twee dierbaren vijf eigenschappen te noemen waarvan ze vinden 

dat jij erin uitblinkt. Ben je je ervan bewust? Wat verrast je? 

5.Stel je een masker voor. Welke karaktereigenschappen van jou zijn 

voor iedereen zichtbaar(voorkant masker)? Welke houd je voor 

jezelf (achterkant/binnenkant masker)? Creatieve bui? Maak het 

masker dan.



Meer weten? 

The art of being yourself  



8 
Delen

“Ben je bereid om jezelf te laten 
zien?” 



Jezelf laten zien, betekent kwetsbaar zijn. Ontwikkel 
lef om verbindingen los te laten en inspirerende 
contacten aan te gaan. Zelf voelen wat goed is en 
ernaar handelen, zodat je de vaardigheid ontwikkelt de 
juiste verbindingen aan te gaan. 



1.Wat vind je belangrijk in een relatie/vriendschap? 

2.Maak een web van mensen die belangrijk en inspirerend voor 

je zijn. Welke talenten en vaardigheden hebben deze mensen? 

3.Met wie zou je over je wens willen praten? 

4.Hoe dichtbij mogen mensen bij jou komen? Teken de mensen uit 

het web om jou heen. Wie staat het dichtst bij, wie het 

verst? 

5.Wie is/zijn er trots op jou?



Meer weten? 

De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown 

Projectie: een spiegel om aandachtig in te kijken



9 
Onderzoeken en plannen

“Neem het stuur in handen en volg de 
stroom.” 



Een plan geeft je duidelijkheid en realiteit. Een plan 
geeft je houvast en grenzen. Het is de kunst om mee te 
bewegen en flexibel te zijn. Een plan is niet je 
eindbestemming, maar een instrument om je weg 
inzichtelijk en overzichtelijk te maken.  



1.Waarom komt jouw wens uit? 

2.Waarom komt jouw wens niet uit? 

3.Wat is ervoor nodig om je wens uit te laten komen? Doe 

onderzoek en maak een lijst van wat er nodig is. 

4.Maak een praktisch stappenplan om vanaf vandaag met je 

wens aan de slag te gaan. 

5.Is het plan voor jou haalbaar en de moeite waard om 

verder te gaan?



Meer weten? 

The biggest little farm  



10 
Volhouden en ontvangen

“Bijt je vast en laat het gebeuren.” 



Je hebt nu meer zicht op je verlangens en bent dichter 
bij jezelf. Door te ontdekken wat je wenst, lever je 
precies die bijdrage die de wereld van je vraagt. 
Volhouden is verrukkelijk als je in jezelf gelooft. 



1.Geloof je dat je wens uitkomt? 

2.Hoe zit het met volhouden? Ben je daar goed in? Waarom wel of 

niet? 

3.Wanneer heb je voor het laatst iets volgehouden? En iets 

opgegeven? 

4.Wie of wat helpt jou als je vastloopt? 

5.Elke dag ben je iets over jezelf te weten gekomen. Maak een 

verhaal met jezelf als hoofdpersoon waarin naar voren komt 

wie jij nu bent en hoe je je wens gaat realiseren.



Meer weten? 

De Ontknooping van Marinus Knoope 

The butterfly circus



11 
Ontspannen en vieren

“Alles wat je nodig hebt, is al in 
jezelf aanwezig.” 



Je bent weer terug bij het begin.YOU. En toch is het 
anders. Je hebt meer zelfkennis; je hebt je schaduw in 
de ogen gekeken, grenzen verlegd, blik verruimd, 
losgelaten en omarmd. Kortom er is een zaadje van 
transformatie ontkiemd. Tijd om het zaadje zijn werk 
te laten doen, tijd voor ontspanning. 



1.Op welke manieren kom je tot ontspanning? Maak een top 5. 

2.Wat weerhoudt je ervan om te ontspannen? Denk het om; wat is in die 

momenten juist nodig? 

3.Wanneer heb je jezelf voor het laatst getrakteerd op ontspanning en 

het vieren van je successen? Wat heb je toen gedaan? 

4.Vraag aan tenminste 3 mensen in je omgeving hoe zij ontspannen en 

hun successen vieren. Laat je inspireren! 

5.Neem de komende 5 dagen ruimte voor jezelf. Doe elke dag een 

ontspanningsmoment uit je top 5 en/of vanuit de inspiratie van je 

omgeving.



Meer weten? 

Waarom is ontspanning zo belangrijk? 

Meditatie transformatie

https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/gezonde-hersenen/ontspanning/
https://youtu.be/Uvtw_HkJqlE


YES!Je hebt een innerlijke wereldreis gemaakt. Ik beloof je: er 
valt nog veel meer te ontdekken over jezelf, de reis niet altijd 
makkelijk en leuk zal zijn. En ik beloof dat je gaat ontdekken 
hoe waardevol en schitterend je bent. 

Mooi mens, leef, vier je vrijheid  
en blijf altijd ontdekken. 

Enjoy your exploration of self! 

Liefs 

Smaakt het naar meer? En wil je 1 op 1 begeleid worden? 
Stuur mij gerust een bericht via info@biancablom.nl en we kijken 
naar de mogelijkheden.

mailto:info@biancablom.nl

