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WAAROM DIT EBOOK? 

Voordat je verder leest, wil ik je bedanken voor het downloaden van dit ebook. 

Daardoor weet ik dat jij verlangt naar een vrij leven als zelfverzekerde, vrouwelijke 

leider. De wereld heeft op dit moment zelfverzekerde, leidinggevende vrouwen 

heel hard nodig, die durven te gaan waarvoor ze staan en wie ze zijn.  

Ik weet ook dat je dit ebook hebt gedownload, omdat je het nog niet zo ervaart.  

Je hebt dit ebook gedownload, omdat je nu al een tijdje tegen jezelf aanloopt en je 

weet dat er nu iets MOET gebeuren. Je gelooft namelijk nog niet dat je geschikt 

bent voor de leidinggevende functie waar je nu in zit. 

Je vergelijkt jezelf continu met anderen en je vindt dat je niet goed genoeg bent. 

De mening van anderen speelt hierbij ook een grote rol. 

Je bent bang dat jouw collega’s denken dat je het niet goed doet. Je voelt je onzeker 

in coachingsgesprekken met hen en je vindt het lastig om om te gaan met 

weerstand en negativiteit bij medewerkers.  

Het voorzitten van een overleg en het geven van een presentatie voor een groep, 

dat vind je nog spannend. Je gelooft namelijk dat je nog niet genoeg kennis hebt 

en je bent bang dat anderen dat zo zien.  

Daarnaast wil je heel graag direct resultaat zien van wat je doet. Pas als je direct 

resultaat ziet, dan kan je zien dat je het goed hebt gedaan.  

Je wilt zo ontzettend graag een zelfverzekerde leidinggevende zijn, waarbij zowel 

jouw collega’s als jouw leidinggevende(n) tevreden zijn met jou. Je wilt deze rol 

vanuit fun en ease vervullen.  

Je verlangt naar een zelfverzekerd leven, waarin je gelooft dat je mag leren en 

fouten mag maken, dat dat geen falen is en dat je hulp mag vragen waar nodig. 

Bovenal wil je volledig jezelf zijn.  

En geloof mij… 

Er zijn heel veel leidinggevende vrouwen die hier last van hebben. Die voor hun 

gevoel maar iets doen en bang zijn dat dat een keer aan het licht komt. Ze denken: 

“Ik ben dan misschien leidinggevende, maar ik doe het echt niet goed.” 

Deze vrouwen willen een goede leidinggevende zijn, die alle kennis in huis heeft 

die daarvoor nodig is. 

Ik vind het zo jammer dat zoveel vrouwen hier last van hebben. We hebben veel 

meer vrouwelijke leiders nodig, om ervoor te zorgen dat onze op resultaatgerichte, 

rationele wereld vanuit angst, verschuift naar een zachte en op vertrouwen 
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gebaseerde wereld. Met dit ebook wil ik een bijdrage leveren aan deze 

verandering.  

Nou denk je misschien dat je een ebook krijgt met allerlei managementtips en 

tricks. Maar niets is minder waar. Als je daar naar op zoek bent en dat graag wilt, 

dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. 

Ik geloof namelijk heel sterk: hoe meer jij in jezelf gelooft, hoe minder tips en tricks 

je nodig hebt, hoe meer alles vanuit jezelf komt, hoe meer dat past bij wie jij bent 

en hoe meer dat een positief effect heeft op alles wat jij als leidinggevende doet en 

wilt bereiken. Daarom gaan de tips in dit ebook over hoe jij je zelfverzekerder kunt 

voelen, zodat je jouw kwaliteiten niet meer verstopt, maar veel beter in zet. 

En weet… het krijgen van meer zelfvertrouwen gaat niet over (meer) trucjes 

aanleren, maar juist over bepaalde dingen ont-leren. Bepaalde patronen ont-leren, 

waardoor je je onzeker bent gaan voelen. Bepaalde gedachtegangen ont-leren, 

waardoor je jezelf klein houdt. Als je dat doet, dan ben je geen leidinggevende die 

aan elkaar hangt van trucjes, die nog steeds bang is dat ze door die trucjes een 

keer door de mand valt. Nee. Dan krijg jij echte, oprechte zelfverzekerdheid die jij 

diep van binnen voelt, vanuit jouw tenen. Die zelfverzekerdheid straal jij 

automatisch naar buiten uit, zonder trucjes. Het kost je geen energie, wat het gaat 

als vanzelf. Het is volledig JIJ. En omdat dat volledig JIJ in de kern is, neem je dat 

altijd en overal met je mee, zodat je ook in andere situaties veel zelfverzekerder 

bent. Hoe heerlijk is dat? 

Jij voelt diep van binnen dat het nu tijd is om hier verandering in te brengen voor 

jezelf. Dus het is goed dat je hier bent, want je bent aan het juiste adres.  

En alsjeblieft, lees niet alleen het ebook, maar ga daadwerkelijk aan de slag met 

de stappen. Met alleen lezen, heeft niemand verandering teweeggebracht. Het 

gaat om de stappen die je daarna zet. 
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WIE BEN IK? 

Natuurlijk wil ik je met dit ebook helpen om die zelfverzekerde, vrouwelijke leider 

te zijn. Ik kan me voorstellen dat je eerst wilt weten wie de persoon achter dit ebook 

is en waarom je van mij iets aan zou nemen. 

Ik ben Selma van Noije en ik geloof dat 

elke vrouw het verdient om zich 

waardevol, zelfverzekerd en 

succesvol te voelen. Ik geloof dat de 

wereld zelfverzekerde, vrouwelijke 

leiders nodig heeft om zo meer liefde, 

zachtheid en geluk over deze wereld 

te verspreiden, vanuit vertrouwen. 

Jarenlang was ik bang om fouten te 

maken en om af te gaan bij alles wat ik 

deed. Ik durfde niet echt te gaan staan 

voor waar ik in geloofde en wat ik 

graag wilde, het coachen van 

anderen. Ik gaf mijn mening niet en 

deed alles voor anderen, om hen te 

pleasen en te vriend te houden. Ik 

ging telkens over mijn grenzen heen. 

Als klein meisje was ik op een ander altijd al onzeker en verlegen. Door 

verschillende gebeurtenissen in mijn leven werd dat versterkt, zoals de scheiding 

van mijn ouders, het overlijden van de vriendin van mijn vader en het overlijden 

van de vriend van mijn moeder. 

In de periode vanaf de scheiding van mijn ouders tot het moment dat ik besloot dit 

te veranderen, had ik last van een extreem klotegevoel, verlatingsangst en 

paniekaanvallen. Vertrouwen voelde ik niet en zelfvertrouwen al helemaal niet. 

Toen ik 22 jaar was, voelde ik dat het nodig was om weg te gaan uit mijn vertrouwde 

omgeving om zo bepaalde patronen te doorbreken. Ik besloot om voor een jaar als 

au pair in Amerika te werken en daar te wonen. Dit is het begin geweest van mijn 

verandering. 

Toen ik na een jaar terug kwam, besloot ik dat het niet langer zo verder kon. Ik 

besloot er alles aan te doen om te veranderen en een zelfverzekerde en 

succesvolle vrouw te zijn. Ik investeerde in mijn persoonlijke ontwikkeling door 

middel van familieopstellingen, coaching, NLP-trainingen, Reiki I, Reiki II en 

businesscoaching en ik startte mijn coachingspraktijk op 1 april 2016. 
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Door deze investeringen te doen en écht aan mezelf te werken groeide ik uit tot de 

zelfverzekerde vrouw met een succesvolle online coachingspraktijk die je hier 

voor je ziet en die voelt, weet en gelooft dat ze écht wat te doen heeft hier op aarde. 

Ik ontdekte dat meer zelfvertrouwen niet gaat over ‘trucjes’ aanleren of simpelweg 

nee leren zeggen of voor meer voor jezelf opkomen. Het gaat om oude, niet-

helpende patronen, gedachtegangen en gedrag ontleren. En dat heb ik zeker 

gedaan!       

En nu werk ik met de leukste vrouwen die ook die zelfverzekerde, vrouwelijke 

leider willen zijn, waarvan ze zelf nog niet helemaal geloven dat dat in hen zit.   

Door te werken aan mezelf ben ik gaan geloven dat ik goed genoeg ben en dat ik 

het waard ben. Dat is voor mij de basis om verder te groeien en alles te kunnen 

bereiken wat ik wil. Daarom help ik vrouwen om terug te gaan naar die basis, terug 

te gaan naar geloven in zichzelf. Vanuit daar kan jij ook verder groeien. 

Daarom is het mijn missie om alle vrouwen van Nederland weer terug te brengen 

naar het geloof dat zij super, mega waardevol zijn, zodat zij die zelfverzekerde en 

vrouwelijke leider kunnen zijn die de wereld nu nodig heeft. 

Een aantal van de stappen die ik heb gezet en die ik al mijn klanten meegeef deel 

ik met jou in dit ebook, dus lees snel verder. 
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STAP 1 
LAAT HET “IK KAN HET ZELF WEL” LOS 
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Wat ik zo onwijs vaak zie gebeuren bij 

vrouwen in leidinggevende functies die 

zich onzeker voelen, is dat ze niet om hulp 

vragen. Ze vinden dat ze het zelf allemaal 

wel zouden moeten weten. Sommige 

vrouwen zijn bang dat ze ‘door de mand 

vallen’ als ze om hulp vragen. Dat mensen 

zien dat ze toch niet geschikt zijn als 

leidinggevende. 

Maar… waar brengt dat je? Alleen maar 

verder en dieper in de shit. Je zou denken 

dat, als je niets doet, je op hetzelfde punt 

zou blijven. Maar niets is minder waar. Als 

je niets doet, dan zak je alleen maar verder 

dat drijfzand in. Niets doen, is voor mij (en 

gelukkig ook voor mijn klanten) dus geen 

optie meer.  

Ik zie bij de vrouwen die ik coach dat, op 

het moment dat ze het “Ik kan het zelf wel” 

loslaten, de oplossingen op hun pad komen. Daardoor kunnen zij er alles aan doen 

om die zelfverzekerde leidinggevende te zijn die zij graag willen zijn. tegen jezelf 

aan blijven lopen zonder iets te veranderen is geen optie meer. 

Laat dit dus los. Vraag om hulp. Op het werk of een coach buiten jouw werk om. Jij 

verdient het om goed voor jezelf te zorgen en om jouw volledige potentie te 

benutten. Jij bent leidinggevende geworden, omdat er mensen zijn die in jou 

geloven. Nu alleen jij nog…   
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STAP 2 
SPOOR NEGATIEVE GEDACHTEN OP EN 

VERANDER ZE IN POSITIEVE GEDACHTEN 
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Wat alle vrouwen die ik coach énorm helpt, is deze tweede stap: het opsporen van 

negatieve gedachten en deze veranderen in positieve gedachten. Dit is écht de 

basis van alle veranderingen en ontwikkelingen die je wilt doormaken. Dit gaat om 

die oude (gedachte)patronen ontleren.  

Als ik dat zo zeg, dan lijkt het makkelijk, maar jij weet waarschijnlijk uit ervaring 

dat het minder makkelijk is, dan gezegd. Het opsporen van die negatieve 

gedachten lukt jou wel. Dat weet ik zeker. Ga er eens voor zitten en schrijf jouw 

gedachten allemaal op. Dan heb je er vast zo een aantal opgeschreven.  

En dan… verander het in positieve gedachten… hoe doe je dat?  

Wat ik keer op keer mijn klanten adviseer, is gedachten kiezen die je direct een 

beter gevoel geven dan de negatieve gedachten. Vaak denken mensen dat ze dan 

hele grote gedachten uit moeten kiezen die het tegenovergestelde zijn van de 

negatieve gedachten die ze op hebben geschreven. Het nadeel is dat je daar niet 

zomaar in kunt geloven. En dat is wel het allerbelangrijkste. Het is belangrijk dat 

jij in die nieuwe, positieve gedachte kunt geloven. Want pas als jij het gelooft en 

de joy daarin kunt voelen, dan pas gaat de positieve gedachte voor jou werken. 

Kies dus niet direct het tegenovergestelde van de negatieve gedachten uit. Je mag 

dat wel doen als je er in kunt geloven, maar als je er niet in kunt geloven en een 

negatief gevoel krijgt bij de nieuwe, positieve gedachte, doe het dan niet, want dan 

werkt het niet. Kies dus een nieuwe, positieve gedachte uit waar jij wel in kunt 

geloven en zeg deze elke dag tegen jezelf. 
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STAP 3 
START JOUW DAG VANUIT DE JUISTE 

FLOW EN ENERGIE 
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Als jij ook maar iets in jouw leven wilt veranderen of bereiken, dan is het mega 

belangrijk om ervoor te zorgen dat jij voldoende energie hebt. Dat is de basis. 

Alleen als jij voldoende energie hebt, kun jij de stappen zetten om van een 

onzekere leidinggevende naar een zelfverzekerde, vrouwelijke leider te gaan.  

Ik zie heel vaak dat de vrouwen die ik coach, voordat ze bij mij komen, in een soort 

rush hun dag starten. Ze staan op en ze worden geleefd door hun dag.  

Hoe jij jouw dag start, heeft een enorme invloed op hoe jij de rest van jouw dag 

ervaart. Als jij vanuit rush en negativiteit jouw dag start, dan zal je voor een groot 

deel jouw dag zo ervaren. Als jij vanuit rust, positiviteit en energie jouw dag start, 

dan zal jij de rest van de dag ook zo ervaren. Als iets dan tegen zit, kun je je hier 

veel makkelijker uit halen, dan wanneer je vanuit rush en negativiteit jouw dag 

bent gestart. 

Vanaf het moment dat mijn klanten kijken naar hun ochtendritueel en daarin 

aanpassingen brengen, ontstaat er al zoveel verandering. Door een vast 

ochtendritueel starten zij allemaal hun dag met veel meer energie en een positieve 

flow. Daarnaast hebben ze geen smoesjes meer dat ze geen tijd hebben om te 

lezen, mediteren of iets anders wat hen een goed gevoel geeft. Dat doen ze 

bijvoorbeeld in de ochtend.  

Ik deel met jou mijn ochtendritueel. Dit hoef je niet over te nemen. Het is bedoeld 

ter inspiratie. Ontdek welk ochtendritueel jou energie geeft en helpt om vanuit 

positieve flow jouw dag in te gaan. Deze stap is een stap om te ervaren en te 

ontdekken wat voor jou werkt. 

Mijn ochtendritueel: 

• Elke dag sta ik tussen half 7 en 7 uur op. In het weekend sta ik uiterlijk om 8 

uur op, zodat ik in hetzelfde ritme blijf. Uitzonderingen daar gelaten       

• Ik kleed me aan. 

• Daarna eet ik een rode, gele of oranje paprika. 

• Ik mediteer elke ochtend. De ene keer doe ik een geleide meditatie. De 

andere keer zet ik meditatiemuziek op en let ik alleen op mijn ademhaling. 

Ik doe waar ik me op dat moment het beste bij voel. 

• Aan het eind van de meditatie geef ik mezelf Reiki (Reiki is een energy 

healing).  

• Ik zeg mijn affirmaties op en ik lees mijn ideale leven aan mezelf voor. 

• Ik lees ongeveer een kwartier in een inspirerend boek. 

• Ik drink een groene smoothie die mijn vriend of ik heeft/heb gemaakt. 

De ene dag ga ik sporten (zwemmen of bodypump). Dat doe ik voordat ik dit 

ochtendritueel doe. De andere dag ga ik wandelen. Dat doe ik meestal na dit 

ochtendritueel. 
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Gebruik dit ter inspiratie en ga 

ontdekken wat voor jou werkt. Dit is 

een stap dat vraagt om gewoon doen, 

minimaal twee weken volhouden en 

dan kijken hoe je het ervaart. Ja, op 

het moment van schrijven van dit 

ebook heb ik geen kinderen en is het 

voor mij mogelijk wat makkelijker, 

dan voor iemand met kinderen. Kijk 

toch wat jij wel kunt doen. Misschien 

betekent dat voor jou opstaan 

voordat anderen wakker worden en 

de avond van tevoren vroeger naar 

bed gaan. Al heb je een kwartier 

voor jezelf alleen waarin jij datgene 

doet dat jou energie geeft, dat kan al een wereld van verschil maken om vanuit een 

positieve flow en vanuit de juiste energie jouw dag te beginnen. 
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JA, IK WIL NU METEEN ONTDEKKEN WAT MIJ VERDER 

HELPT OM VAN ONZEKER NAAR EEN ZELFVERZEKERDE 

LEIDINGGEVENDE TE GAAN 

Heb je al genoeg gelezen en voel je dat jij nu meteen actie wilt ondernemen en van 

onzeker naar een zelfverzekerde leidinggevende wilt gaan? 

Wil jij: 

• ontdekken wat jou tegenhoudt om een zelfverzekerde leidinggevende te 

zijn? 

• weten wat jij nodig hebt om een zelfverzekerde, vrouwelijke leider te zijn? 

 

Vraag dan nu een gratis Groei-sessie aan. Elke maand selecteer ik twee vrouwen 

voor een gratis Groei-sessie.  

Klik op onderstaande link om je aan te melden: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/gratis-groei-sessie/  

  

 

 

  

https://coachingspraktijkvannoije.nl/gratis-groei-sessie/
https://coachingspraktijkvannoije.nl/verloting-coachingssessie/
https://coachingspraktijkvannoije.nl/verloting-coachingssessie/
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STAP 4 
SCHRIJF JOUW IDEALE LEVEN OP EN LEES 

DIT ELKE DAG AAN JEZELF VOOR 
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Hoe ziet jouw ideale leven eruit (als leidinggevende)? Schrijf dat eens voor jezelf 

op. Dit ga je elke dag aan jezelf voorlezen. Het is een motivatie voor jezelf en het 

helpt jou om in de juiste energie te komen. Belangrijk daarbij is, net als met de 

positieve gedachten bedenken, dat je kiest voor een ideaal leven (als 

leidinggevende) waar je in kunt geloven dat jij dat kunt krijgen en waar jij een fijn 

gevoel bij krijgt. Vooral dat fijne gevoel is belangrijk. Want hoe vaker jij je fijn 

voelt, hoe meer je dat gevoel aantrekt, waardoor je je nog meer en vaker fijn en 

dus zelfverzekerd voelt. 

Schrijf dus eens op… hoe ziet jouw ideale leven (als leidinggevende) eruit? Van 

welk ideale leven (als leidinggevende) krijg jij een heel fijn gevoel? Je mag dit zo 

globaal of zo specifiek mogelijk maken als jij zelf wilt, zolang jij je er goed bij voelt. 

Als je merkt dat je er een minder prettig gevoel bij krijgt, maak het dan globaler. 

Omschrijf bijvoorbeeld hoe je je wilt voelen. 

Een stuk uit mijn verhaal: 

“Ik ben getrouwd met Daan en we hebben een liefdevol huwelijk. We leven vrij, 

samen met onze kinderen die hun hart volgen. We wonen in een vrijstaand huis, 

waarin ik vrijheid en liefde ervaar. Ik werk maximaal drie dagen per week en ik 

kan vrij nemen wanneer ik dat wil. Ik doe alleen maar dingen waar ik echt blij van 

word.” 

Zo gaat het nog wel een tijdje door. Dit is een voorbeeld. Schrijf voor jezelf jouw 

verhaal op. Dit verhaal staat niet vast en kan over een tijdje weer veranderen. Dat 

is helemaal prima, want jij verandert ook.  

Ik lees dit verhaal elke ochtend aan mezelf voor, omdat ik hier een goed gevoel 

van krijg. Het helpt mij om vanuit de juiste energie en positieve flow mijn dag te 

starten. Daarnaast blijft het mij motiveren om te doen wat ik doe en steeds meer 

naar die realiteit toe te werken. Heerlijk vind ik het. Nu is het aan jou       
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STAP 5 
STOP MET HET VEROORDELEN VAN 

JEZELF EN DE NEGATIEVE GEDACHTEN 
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Vaak vechten vrouwen zo erg tegen de negatieve gedachten die opkomen, omdat 

ze weten dat het hen niet helpt en ze willen er van af. Ze raken daardoor 

gefrustreerd, want ze weten niet hoe ze het kunnen stoppen. Toch helpt het veel 

meer als je jezelf en jouw gedachten niet veroordeelt.  

Hoe doe je dat? Stoppen met jezelf en jouw negatieve gedachten veroordelen? 

Bedank de gedachte die in jou opkomt. Elke gedachte die je hebt, is namelijk ooit 

ontstaan vanuit een positieve intentie. Vaak is dat om jou te beschermen, rust te 

creëren, de harmonie te bewaren of iets anders. Het is dus ontstaan vanuit een 

positieve intentie. Daarom is het belangrijk om elke gedachte die in je opkomt te 

bedenken. Zeg tegen die gedachte “Dankjewel dat je me wilt beschermen.” 

Door dat te doen, haal je het vechten en de frustratie eruit. Je bedankt de gedachte, 

je erkent het, je ziet het. Daardoor ontstaat er bij jou meteen rust en kan je kiezen 

voor positievere gedachten. Zet er daarna een positieve gedachte tegenover waar 

jij op dat moment in kunt geloven. Mogelijk wil je er meteen tegenover zetten een 

grotere gedachte, zoals “Ik ben het waard” of “Ik ben goed genoeg.” Als je er op 

dat moment in kunt geloven en echt kunt voelen, dan is dat een goede gedachte. 

Kun je daar nog niet in geloven? Zet er dan een andere positieve gedachte 

tegenover, zoals “Ik wil me goed voelen” of “Elke dag voel ik me beter over 

mezelf” of “Ik kies er nu voor om me rustig te voelen” of een andere gedachte die 

bij jou past. 

Je zal zien dat dit heel veel frustraties bij je weg gaat nemen en dat het je veel meer 

rust op zal leveren.  
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BONUS 
MEDITATIE VOOR MEER 

(ZELF)VERTROUWEN 
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Als bonus deel ik met jou één van mijn meditaties voor meer vertrouwen. 

Klik hier voor de meditatie/visualisatie 

Het wachtwoord is: vertrouwen 

 

  

https://coachingspraktijkvannoije.nl/bonusmeditatie-vertrouwen/


20 

 

BEN JIJ ENTHOUSIAST GEWORDEN EN WIL JIJ OOK 

EEN ZELFVERZEKERDE LEIDINGGEVENDE ZIJN? 

Een zelfverzekerde leidinggevende zijn, begint bij geloven dat jij goed genoeg 

bent. Daarom bied ik je nu de “Voelen dat je goed genoeg bent”-challenge aan.  

Al ruim 700 vrouwen gingen jou voor. 

Door deze challenge: 

• krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met jouw verlangen 

om je goed genoeg te voelen en een toegevoegde waarde te hebben voor 

diegenen waarvan jij houdt 

• ervaar je een lichter gevoel, want je kunt bepaalde zaken meer loslaten 

• krijg je meer innerlijke rust, doordat je anders naar jezelf gaat kijken 

• voel je je goed, precies zoals je bent 

• voel je dat je het waard bent, voel je je krachtiger en meer zelfzeker 

• geef je jezelf meer prioriteit en ga je aan de slag met je mindset 

Als bonus krijg je een werkboek, zodat je tijdens de challenge mee kunt schrijven 

en nog meer uit de challenge kunt halen. 

Inhoud van de video’s 

• Video 1: Je ontdekt waardoor jij je laat tegenhouden en hoe je dat kunt 

veranderen 

• Video 2: Met een mega krachtige visualisatie zorg je ervoor dat je veel meer 

gaat voelen dat je goed genoeg bent 

• Video 3: Met nog een super waardevolle visualisatie ontdek jij welke 

concrete stappen jij gaat zetten, zodat jij voelt dat je goed genoeg bent 

• Video 4: Je reflecteert op jouw ontdekkingen in de challenge, besluit je 

welke concrete stappen je gaat zetten en ontdek je wat jij nog meer kunt 

doen om die zelfverzekerde vrouw te zijn die jij wilt zijn 

 

Meld je aan via onderstaande link: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/product/voelen-dat-je-goed-genoeg-bent-

challenge-welkomstcadeau/  

 

Praktische informatie 

• De challenge bestaat uit 4 video’s van in totaal bijna 7 uur. 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/product/voelen-dat-je-goed-genoeg-bent-challenge-welkomstcadeau/
https://coachingspraktijkvannoije.nl/product/voelen-dat-je-goed-genoeg-bent-challenge-welkomstcadeau/
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• Waar je ook bent, je kunt altijd en overal deze challenge volgen, omdat je 

de links naar de video’s in jouw mailbox ontvangt. Alle video’s zijn online en 

kun je zo vaak kijken als je zelf wilt. 

• Na betaling ontvang je de eerste video. Heb je deze na 15 minuten nog niet 

ontvangen, check dan jouw spambox. 

• Om de dag ontvang je een nieuwe video.  

Al ruim 700 vrouwen gingen je voor en ik heb nu een speciale aanbieding voor jou. 

De investering voor de “Voelen dat je goed genoeg bent”-challenge is nu geen 

147,- maar slechts 27,-  

 

Wat Amy zegt over de challenge: 

“Wauw! Wat is de challenge van Selma inspirerend. Ik volg zelf een opleiding 

Coaching en Counseling en ben nieuwsgierig naar de manier waarop coaches 

coaching, cursussen en webinars geven. Ik ben zó ontzettend blij dat ik deze challenge 

ben aangegaan. 

Selma heb ik ervaren als een open, enthousiaste en betrokken coach. Alhoewel de 

challenge in een groep en online is heb ik het gevoel echt gezien te worden. De 

challenge heeft mij nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd. Ik begin iedere dag 

met een affirmatie en denk iedere dag met een glimlach terug aan de sessies. 

Ik heb geleerd dat wanneer ik me richt op het niveau van mijn overtuigingen en deze 

vanaf nu ga bedanken i.p.v. er tegen te vechten, dat er dan ruimte ontstaat om te 

groeien. Ik ben dankbaar dat ik de kracht van visualisatie heb ervaren en de inspiratie 

die Selma mij heeft gegeven om hier mee aan de slag te gaan.” 

 

Wat Ellen zegt over de challenge: 

“Selma is iemand die heel enthousiast is 

en gelooft in wat ze doet. Ze is ook 

helemaal down to earth waardoor je 

weet dat ze het goede met je voor heeft 

en wilt dat je jezelf gaat waarderen door 

samen er aan te werken. Ze geeft je echt 

het gevoel dat je het waard bent om 

gelukkig te zijn en te bereiken wat je ook 

maar wil.” 
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WEET DAT HET VOOR JOU OOK 
MOGELIJK IS OM VAN ONZEKER 

NAAR EEN ZELFVERZEKERD 

LEIDINGGEVENDE TE GAAN 
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NATASJA’S REACTIE NA HET IK BEN WAARDEVOL 

VIP TRAJECT 
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SASKIA’S REACTIE, NA DE ONLINE BREAKFREE 

TRAINING: 

“Wat Selma omschreef als doel voor de online training, daar herkende ik mezelf 

volledig in. 

Ik wilde meer vrijheid in mijn brein ervaren. De belemmerende overtuigingen dat ik 

niet goed genoeg ben of saai en dat mensen mij toch niet leuk vinden… die 

onzekerheid over mezelf en mijn kunnen, daar wil ik graag afstand van nemen. 

Deze training sprak me heel erg aan en ben er positief aan begonnen. Het programma 

zit vol goede oefeningen en er zijn online vragenuurtjes. 

Selma is een vrolijke, spontane, positieve en gemotiveerde persoonlijkheid die 

begrijpt hoe je je voelt. Ik heb veel aan haar en deze cursus gehad. 

Super leuke training waar je echt wat mee kan.” 
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REACTIES NA REIKI-BEHANDELING 
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DANKJEWEL VOOR HET LEZEN VAN DIT EBOOK 

Ik hoop dat je er veel uit heb kunnen halen. 

Ik hoop vooral dat het je heeft geïnspireerd om actie te ondernemen en met de 

stappen uit dit ebook aan de slag te gaan. 

Het is tijd voor verandering lieve vrouw. Ik zie zoveel vrouwen die het grootste 

gedeelte van de tijd alleen maar balen. Van zichzelf. Zich onzeker hebben gevoeld.  

Vooral vrouwen in leidinggevende functies balen van zichzelf, want zij denken: “ik 

moet beter weten” of “ik heb niets om over te klagen, alles in mijn leven is toch 

goed?”  

Onzekerheid is een van de grootste problemen voor veel vrouwen. En ook een van 

de dingen waar maar bar weinig aan wordt gedaan. Terwijl je zoveel minder van 

alles geniet als je onzeker bent! 

Want echt, lieve vrouw, je bent tot hier gekomen. Je hebt tot hier gelezen. Waar 

wacht je nog op om de volgende stap te zetten om van onzeker naar een 

zelfverzekerde leidinggevende te gaan. Laat dit het teken zijn dat je hier nu echt 

iets mee mag doen en zet die stap om een gratis Groei-sessie aan te vragen. Want 

blijven hangen in hoe het nu is, daar word jij niet gelukkiger van, toch? 

Then… let’s go! 

Klik op onderstaande link om een gratis Groei-sessie aan te vragen: 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/gratis-groei-sessie/  

 

https://coachingspraktijkvannoije.nl/gratis-groei-sessie/

