
 

 
1 

  
 
 
  Miss Lukken  

Overwin je succesangst, omarm je sprookje 

Sprookjesvrouw © 2020 



 

 
2 

 

Onze diepste angst is niet zozeer 
om ontoereikend te zijn. Onze 
diepste angst is dat we onmetelijk 
krachtig zijn. Het is niet onze 
duisternis maar ons licht, dat ons 
de meeste angst inboezemt.  
 
From A Return to Love by Marianne Williamson    
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Piep piep hallo  
 
Veel slimme, sensitieve vrouwen zijn niet zozeer bang om ontoereikend te zijn of om te falen, ze huiveren 
voor hun licht, kracht en wijsheid. Ze hebben last van: succesangst, straalangst en sprookjesvrees!  
 
Als buitengewoon bezielde Zachtpatser (h)erken je jezelf misschien in o.a. het volgende? 

 Je hebt iets te vertellen en in plaats van voluit te spreken hou jij jezelf in. Je stelt vragen in plaats 
van kleur te bekennen, wijst woorden af, slikt zinnen in, verzacht en verkleint je taal, of erger: jezelf. 

 Je hebt iets bij te dragen en wil van betekenis zijn, en in plaats van daar voluit voor te gaan, maak je 
jouw idee onbelangrijker dan het is. Je vergruist je visie, of erger: jezelf. 

 Je hebt iets gedaan, zoals een boek schrijven, een kind opvoeden, een training maken en in plaats 
van het vieren doe je alsof het normaal is en het niks voorstelt. Of erger: jij stelt niks voor. 

 Je wordt door iets groots gedreven maar in plaats van die magische missie te volgen en je vuur te 
ontsteken, laat je angst de koers bepalen; je smoort de vlam in de kiem. Of erger: je brandt jezelf af. 

 Je voelt dat je een Lichtwerker bent en vanuit hart en ziel wil leven en werken, maar bent bang dat 
je het dan niet redt, van alles verliest en je leven totaal op de kop zet. 

 
Dit gedrag staat ook bekend als het “Calimero-complex”. In dit e-book deel ik met je waarom veel 
vrouwen het vertonen én wat je eraan kunt doen. Voor zulk gedrag geven we onszelf meestal “op de 
eierdop”! Of we geven op, en dat is killing voor onszelf en het collectief. 
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Typisch “Calimero” 
 

• Deadlines vergeten en doelloos bezig zijn versus jezelf (re-)organiseren en doelen stellen 
• Op tijd aan je taak beginnen versus uitstelgedrag: te laat of helemaal niet beginnen 
• Belangrijke afspraken op het laatste moment afzeggen versus voorbereid op pad gaan 
• Gebrek aan motivatie om projecten af te maken versus opwinding voelen en doorzetten 
• Voortdurend aan jezelf twijfelen versus een basis (re-)creëren van zelfvertrouwen  
• Bevestiging zoeken buiten jezelf versus jezelf toestemming geven om te “gaan” 
• Bevestiging zoeken buiten jezelf versus vertrouwen op je eigen oordeel en visie 
• Alles alleen blijven doen versus (de juiste) hulp en ondersteuning zoeken én toelaten 
• Perfectioneren versus beslissen dat “wie je ben en wat je ken” goed genoeg zijn 
• Verantwoordelijkheid vermijden en afschuiven versus eigenaarschap erkennen en leiding nemen 
• Mooie kansen afwijzen versus kansen grijpen en (alleen of samen) mogelijkheden creëren 
• Op safe spelen en zaken willen controleren versus risico’s nemen en experimenteren 
• Jezelf saboteren als je op het punt staat succes te boeken versus jezelf (onder)steunen  
• Je afwachtend opstellen versus proactief handelen en initiatief nemen 
• Dienstbaar en trouw (kunnen) zijn aan anderen versus dienstbaar en trouw kunnen zijn aan jezelf 
• Complimenten wegwuiven en talenten bagatelliseren versus credits krijgen en talent ownen 
• Andere(n zaken) voor laten gaan versus voor jezelf kiezen en eigen projecten prioriteren 
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“Zij zijn groot, 
en ik is klein, 
en dat is niet eerlijk. 
 
From Calimero    
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Calimero complex 
 
Het Calimero complex is het gevoel dat je kunt hebben of de idee, “dat je (structureel) tekort wordt 
gedaan of niet serieus wordt genomen vanwege je omvang.” Het complex is vernoemd naar het 
stripfiguur Calimero, die altijd zei: “Zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk.” 
Ook collectief kan dit gevoel bestaan, ik kom zelf uit Limburg en naar mijn idee kenmerkt het Calimero 
gevoel de hele provincie. Maar het is groter dan dat: Nederland wordt niet voor niets het “kikkerlandje” 
genoemd, en in Europees verband gezien als “het braafste jongetje van de klas”. 
In Nederland is er nog een factor die op collectief niveau bijdraagt aan het Calimero gevoel: “Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg.” Het is een spreekwoord waar veel mensen zich naar gedragen. 
Vergelijk dat maar eens met de houding van de gemiddelde Amerikaan en Fransman.  
 
Calimero gebruik ik in dit e-book op twee manieren:  
1) In de zin van “je klein voelen”. Soms ga je daarom, vanuit bewijsdrang, extra je best doen.  
2) In de zin van “jezelf klein houden”, omdat “je groter maken” “groteske” gevolgen kan hebben. 
 
Juist die, al dan niet reële, “groteske gevolgen” maken dat we vrouwen zich inhouden. Wij hebben een 
zeer persoonlijke “herstory” (i.t.t. history) met onzichtbaarheid en onderdrukking. Ironisch genoeg komt 
dit juist door de emancipatie meer aan de oppervlakte, en wordt het persoonlijk voelbaar en relevant. 
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Nee dank je 
 
Waarom is het voor veel vrouwen veiliger om zich klein te houden? Om terug te schrikken voor succes, 
en het woord zelfs te schuwen? Kortom: om ons best te doen onze knappe koppen niet boven dat 
maaiveld uit te steken, laat staan onze buitengewoon bewogen (in)borst(en)?  

 

Dit zijn de 11 belangrijkste redenen waarom vrouwen zich “bedenken en bedanken” 
  

 Er kleeft veel machtsmisbruik en viezigheid aan “succes”, nee dank je  
 Dat is een te grote verantwoordelijkheid, nee dank je. 
 Dat kan ik waarschijnlijk niet waarmaken, nee dank je.  
 Dan kan mijn (eier)kop eraf gehakt worden, nee dank je. 
 Dat past toch helemaal niet bij iemand zoals ik, nee dank je.  
 Dan moet ik aan van alles voldoen en allerlei verwachtingen inlossen, nee dank je. 
 Dan moet ik zeker harder werken en ben ik mijn vrijheid kwijt, nee dank je. 
 Dan groei ik boven mijn partner, familie, vriend(inn)en en sta ik alleen, nee dank je. 
 Dan ga ik vast meer verliezen, zoals mijn baan en mijn naam, nee dank je. 
 Dan heb ik niets meer om naar te streven, van te dromen, nee dank je. 
 Dan ga ik het onbekende tegemoet, wat een risico, nee dank je.  

 



 

 
10 

Succes- en straalangst 
 
Succes- en straalangst is het tegenovergestelde van faalangst. In plaats van bang te zijn dat iets niet lukt 
en jij je doel(en) niet haalt ben je juist bang dat iets wel lukt, dat jij je doel(en) haalt en in het middelpunt 
van de aandacht komt te staan. Succes- en straalangst komt vaker voor dan je denkt. 
Wanneer ik - tijdens een ontspannen fietsvakantie in de zomer van 2020 - concludeer, “dat ik niet (meer) 
zozeer bang ben voor mijn tekortkomingen, maar juist voor mijn potentie en mogelijke succes”, vallen 
ineens een aantal “gedragssymptomen” op de plek! Ineens begrijp ik mezelf beter. 
 
Volgens Sandra Leefmans1 hoeft succesangst niet altijd over “pure angst” te gaan. Het kan zich ook uiten 
in bijvoorbeeld “gemakzucht”, “verzet tegen de ratrace” en “pure rebellie”. Zij onderscheidt drie (3) 
voedingsbodems voor het ontwikkelen van succes- en straalangst.2 
 

1. Succes- en straalangst vanuit een bewuste keuze; 
2. Succes- en straalangst vanuit sociale angst; 
3. Succes- en straalangst als gevolg van een slecht zelfbeeld. 

 

Ik bespreek deze 3 vormen van succesangst iets verderop in dit e-book.  

 
1 Zij schreef het boek “Te slim om te slagen” en brengt succesangst in verband met hoogbegaafdheid 
2  Sandra Leefmans noemt het geen straalangst, dat is een van origine Belgische benaming die ook in NL bekend is 
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Reis van de Heldin 
 
Succes- en straalangst komen niet alleen voort uit het verlangen naar sociaal of commercieel succes. 
Vaak zit er een diepe drijfveer onder wat we willen bereiken of in de wereld willen zetten. Wie we zijn en 
wat we doen is vaak bepaald door waar we vandaan komen en wat we hebben meegemaakt. 
 
Soms kun je zoiets voelen als een missie of een roeping. Bij dat woord denk ík bijvoorbeeld meteen aan 
mensen zoals Moeder Teresa en de Dalai Lama. In Westerse ogen betalen zij een hoge prijs voor wat zij 
doen en vooral: voor wat zij niet kunnen laten. Moeder Teresa schijnt ooit gezegd te hebben, “Ik weet dat 
God me niets geeft wat ik niet aankan, maar soms wou ik dat hij minder vertrouwen in me had.” Dat geeft 
aan dat ze echt niet altijd blij was met haar beroep. In zo’n geval spreek je eerder van een roeping. 
 
Een “roeping” is iets waar je niet onderuit kunt, of je nu leuk vindt of niet. Ook het woord “missie” heeft 
dat een beetje. In het Talentenspel3 is het missieniveau het level “waarop niet mijn wil maar úw wil 
geschiedde.” Maar het is ook het level waar JIJ volledig op je plek valt en zielsgelukkig bent. 
”De roep(ing) horen” is waar de “Reis van de Held” begint, een concept van Joseph Campbell4. Als je 
geroepen wordt, voel je eerst weerstand en moet je een drempel over. Daarna ontmoet je magische 
helpers, ontwikkel je moed en wordt je beproefd, waarna je overwint en herboren naar huis keert. 
 

 
3 Dit is een magische coach tool waar ik als coach mee werk op het vlak van missie, betekenisvol werk en persoonlijke zingeving 
4 Wil je meer lezen download dan gratis mijn eerste e-book De Reis van de Heldin, de vrouwelijk variant van Maureen Murdock 

http://www.fairytalebranding.nl/freebees
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Bewuste keuze – de Comfortabelen  
 
Hoe gek het je ook in de oren klinkt, er kunnen gegronde redenen zijn om je zielsgeluk uit de weg te 
gaan. Als Succesvermijders, en misschien herken je dit, vind je de prijs ervan vaak te hoog en de 
voordelen van je huidige situatie groot genoeg, om niet teveel te veranderen aan de status quo.  
 
Omdat we niets doen tenzij het ons veel oplevert, blijft alles bij het oude vertrouwde. Je maakt als het 
ware een verstandelijke afweging met daaruit volgend een keuze: je kiest bewust voor comfort, voor 
veiligheid, voor het vertrouwde, voor de beperking van mogelijk verlies. 
Je situatie is blijkbaar (nog) aantrekkelijk genoeg om risico’s te vermijden; je weet wat je hebt en neemt 
daar genoegen mee. Vaak heb je een aardig beeld van wat je keuze je kost, en wat het je oplevert. Dat 
weet je van een onbekende situatie niet. Het onbekende is giswerk.  
 
Het alternatief betekent een avontuur aangaan. Niet-weten accepteren. Onzekerheid toelaten. Controle 
loslaten. Je overgeven aan het onbekende. Experimenteren. Je kunt daarbij vliegen en vallen, en omdat de 
angst ook achter het stuur zit, voorzie je vooral de beren op de weg. 
 

“Ik zag twee beren, ongelukken creëren, oh het was gedonder…”  
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Comfortabelen kiezen voor vermijding van groei gebaseerd op gedachten, gevoelens en ervaringen als 
 

 “Ik stop ermee, dit kost me teveel en de pijn weegt niet op tegen het plezier.”  
 “Stel dat ik mijn doel haal, wat dan? Dadelijk stelt het niets voor of valt het tegen.” 
 “Stel dat ik dit ga doorzetten, hoe gaat mijn leven er dan uitzien?”. 
 “Stel dat ik ben waar ik wil zijn, wat als ik dan zo moe ben dat ik direct instort?”.  
 “Wat als mijn ideeën en ik met de grond gelijk worden gemaakt?”. 
 “Ik wil niet meer verantwoordelijkheid of nóg harder werken, ik wil meer vrijheid.” 
 “Wat als ik mijn doelen haal, ga ik dan de hele tijd succesvol moeten zijn?” 
 “Kan ik mijzelf nog overtreffen als ik deze droom realiseer?” 
 “Ik heb de bevestiging die ik krijg en de complimenten nodig.” 
 “Ik voel me nu veilig en comfortabel en dat is me veel waard.”  
 “Mijn zoekproces is ook geruststellend en vertrouwd, bijna verslavend.” 
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Sociale angst – de Aangepasten  
 
Sociale angst is de diepste angst die wij mensen kennen en gaat over de kans op individuele afwijzing 
en het risico op uitsluiting door de groep. Dat zou betekenen dat je er alleen voor staat, wat ons oer-
brein vertaalt als: dan kun je - net zo goed meteen - doodgaan.  
 
Ons sociale gedrag helpt ons te overleven. Gelukkig hoeven de meeste van ons onszelf niet meer te 
beschermen tegen honger, dorst, en allerlei vormen van geweld en dreiging. Toch roept angst nog altijd 
intense gevoelens op die zich uiten in: vechten, vluchten en bevriezen.  
Sociale angst leidt meestal óf tot aanpassing óf tot afzondering. Innerlijk ben je dan respectievelijk óf 
aan het vechten óf aan het vluchten. Hoe dan ook kun je in het geval van sociale angst niet je ware, 
authentieke zelf zijn met alles erop en eraan; in feite wijs je jezelf af.  
 
Succes en zielsgeluk kan veel afgunst en jaloezie oproepen, zowel van familie als van vrienden, van 
klasgenoten, klanten en collega’s. Dat kan leiden tot pestgedrag en vervelende repercussies, en in de 
ergste gevallen zelfs tot: rechtszaken, zelfdoding en moord met wraakmotief.   
 

“Het lelijke eendje bleek een mooie zwaan te zijn…” 
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Aangepasten kiezen niet zozeer voor succesvermijding maar voor het voorkomen van sociale pijn 
 

 “Ik wil vooral niet verwaand of arrogant overkomen.” 
 “Ik wil me niet beter voordoen dan anderen.” 
 “Ik wil er koste wat kost bij horen.” 
 “Ik ben bang om afgewezen te worden.” 
 “Ik ben bang voor uitsluiting door de groep.” 
 “Ik wil niet meer gepest worden, uitgescholden worden, genegeerd worden.” 
 “Ik wil niet meer misbruikt worden.” 
 “Ik wil niet dat mijn kop eraf gaat door kritiek en commentaar.” 
 “Ik wil niet meer veroordeeld worden, dan verslechtert mijn zelfbeeld.”   
 

  



 

 
17 

Slecht zelfbeeld – de Zwartkijkers 
 
Naast sociale angst is een negatief zelfbeeld bij vrouwen een belangrijke reden om onze missie te 
vermijden en om naderend succes te saboteren. We noemen dit vaak “zelfsabotage”, omdat vrouwen dit 
zelf doen. Toch móet ik dit nuanceren en uitzuiveren, want vrouwen moesten zich lange tijd aanpassen 
om letterlijk hun leven te kunnen behouden. Er zijn hele gewelddadige periodes geweest in de 
geschiedenis van vrouwenachtervolging en -onderdrukking. Tot een eeuw geleden mochten vrouwen 
zelfs in een geëmancipeerd land als Nederland niet studeren en stemmen!  
 
Mijn eigen moeder mocht niet naar school, als oudste dochter van het gezin moest ze op haar zusjes en 
broertjes passen. Er werd haar verteld, “dat ze te dom was om te leren en een gezicht had om kousen te 
stoppen.” Mijn moeder heeft zich altijd klein gehouden, dom gevoeld en nauwelijks ontwikkeld. 
Als onbewuste reactie op het geërfde en aangeleerde negatieve zelfbeeld van mijn moeder heb ik mij 
overontwikkeld. Ondanks mijn opleidingsniveau heb ik mijn leven lang geleid vanuit een groot gebrek 
aan zelfvertrouwen, totdat ik zelfbewust werd. Toen begon alles te shiften.  
 
Door onze collectieve en persoonlijke geschiedenis kampen wij vaak onbewust nog met een negatief 
zelfbeeld. We studeren en werken ons suf, waarbij we ons de ene keer laten leiden door bewijsdrang en 
prestatiegerichtheid, dan weer door slachtofferschap en zelfmedelijden. Een negatief zelfbeeld en 
perfectionisme gaan ook vaak samen; het is de perfecte reden om plannen niet daadwerkelijk uit te 
voeren. Ook het tegenovergestelde gedrag komt veelvuldig voor, zoals rebellie, totaal gebrek aan 
structuur, eetstoornissen, verslaving(en) en het continu zoeken van afleiding. 
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Zwartkijkers ondermijnen hun eigen succes en licht (onbewust) vanuit een negatief zelfbeeld 
 

 “Ik kan de verantwoordelijkheid die hoort bij het succes niet aan.” 
 “Ik kan de kritiek die gepaard gaat met succes niet aan.” 
 “Succes past niet bij een mislukkeling zoals ik.” 
 “Succes moet je verdienen en daar heb ik niet hard genoeg voor gewerkt.” 
 “Ik verdien het van nature niet om (teveel) lof te krijgen.” 
 “Ik ben te dom, klein, te lelijk enz. om succesvol te zijn.” 
 “Ik heb te weinig energie om de druk en het tempo van succes aan te kunnen.”  
 “Ik ben er pas klaar voor als die angstige en kritieke stem in mezelf verdwijnt.”  
 “Ik ben er pas klaar voor als…  (en dan volgt een waslijst aan eisen).” 
 “Succesvol willen zijn is bullshit, waarom zou ik daaraan meedoen?”. 
 “Ik ben liever lui (lees ook: verslaafd, afgeleid, in controle, imperfect) dan moe.” 
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“Als succes inderdaad alleen 
maar zou bestaan uit: hard 
werken, pijn lijden, verliezen 
gedogen en klappen 
incasseren, zou niemand  
ernaar streven.” 
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Wat is het alternatief? 
 
Als je vanuit een van de 3 angstmotieven ophoudt jouw persoonlijke succes en zielsgeluk na te streven en 
ervoor kiest om je klein te houden en niet te groeien, wat blijft er dan over? Wat is het alternatief? Wat 
voor leven leid je dan? Of anders gezegd: wat is de prijs die jij betaalt voor je angst?  
 
De prijs die je persoonlijk betaalt is natuurlijk heel hoog; je geeft toe aan angst, wantrouwen, defaitisme, 
negativisme, zelfkritiek en wanhoop. Je klein houden kost je meestal je zelfbeeld, (zelf)waardering, 
(zelf)liefde, erkenning, authenticiteit, status en macht. Het gaat ten koste van je geluk en je gezondheid.  
Daarnaast onthoud je de maatschappij jouw talenten, je visie, je kwaliteiten en je waarden. Juist de 
inborst en input van elke vrouw, ook van jou dus, is onmisbaar om bestaande systemen te veranderen, 
en dat is nodig. De wereld is totaal uit balans. Verander jezelf, verander de wereld. 
 
Het is minder belangrijk om als vrouw in bestaande systemen te passen, om de kennis en de macht te 
verwerven die mannen hebben. Dat interesseert de meeste vrouwen totaal niet. “Hoog spel spelen” – 
Playing Big5 – gaat over het inzetten op verandering van bestaande systemen. 
De meeste vrouwen worden door heel andere dingen gedreven, zoals: zorg, liefde, verbinding, 
inclusiviteit, eerlijke verdeling van middelen, in harmonie leven met de natuur en de dieren, goed zijn 
voor de wereld en dienstbaar en van betekenis willen zijn voor anderen.   
 
“The world does not need more successful people but healers and lovers of all kinds.” 

 
5    Dit is de titel van een boek van Tara Mohr, het gaat over vrouwen en succesangst 
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Yes please 
 
De tegenhanger van succesangst is logischerwijs: je licht omarmen, durven stralen en succesvol durven 
zijn en gaan voor jouw ware zielsmissie en zielsgeluk. Daar gaat voor mij succes voornamelijk over: 
jouw visie en definitie van succes creëren, je grootsheid erkennen, je roeping volgen en je niet langer 
klein maken. Dat kan betekenen dat je je meer gaat uitspreken, jezelf zichtbaarder maakt, je hoofd én je 
borsten boven het maaiveld durft uit te steken wanneer nodig, meer risico gaat nemen, de rebel in jezelf 
activeert en tot expressie brengt, jezelf in een positiever daglicht plaatst enz. 
 
Succes is persoonlijk en ja, er zijn culturele codes voor succes, maar de meeste zijn bepaald door 
mannen, niet door vrouwen. Je eigen code volgen ís al een vorm van succes! Belangrijk is dat je niet 
alleen focust op het resultaat en de visie van anderen, maar op hoe jij de dingen en jezelf ziet, welke 
acties jij neemt en wat je hierbij voelt. Succesvol zijn kan dus bestaan uit het kiezen voor meer 
persoonlijke ontspanning, liefde en vrije tijd. Op overstappen op vrijwilligerswerk, fulltime gaan 
moederen of parttime gaan mantelzorgen. Misschien verlang je ernaar op je 60ste aan een nieuwe studie 
te beginnen of wil je op wereldreis. Jezelf je eigen succes en licht gunnen gaat gegarandeerd gepaard 
met meer plezier ervaren op je reis naar jouw “prestatie”; het brengt je bewijsdrang tot bedaren. Kiezen 
voor succes is kiezen voor avontuur, voor ‘anders’. Voor risico nemen om (je blik op) de wereld te 
verrijken. Wat jouw definitie van succes ook is, om te genieten en te slagen c.q. te manifesteren, is het 
essentieel om in verbinding zijn met jouw motivatie, je drive, je purpose, je missie, je roeping, je calling 
of je ‘higher ground’. Een sprookje realiseren doe je in contact met het “Sprookjeszelf”. 
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Sprookjesstrategie 
 
Om je succes- en straalangst te overwinnen, je eigen definitie te leven van succes en zielsgelukkig te 
worden, deel ik een bestaande strategie die zich al bewezen heeft. Ik doe dit wel in mijn eigen woorden!  
 
De aanpak bestaat uit 3 stappen, waarbij het belangrijk is om te weten: 

• Het is niet zo dat je stap 1 moet afronden om aan stap 2 te beginnen enz.  
• Het is niet zo dat als je stap 1 hebt ‘afgerond’, je hier nooit meer mee bezig zult zijn.  
• Zie deze – en andere – successtrategieën als organisch en cyclisch. 

 
De 3 stappen van de strategie 

1. Ontrafelen van je innerlijke Rechter – de kritische stem in jezelf  
2. Ontsluiten van je Sprookjeszelf – je Hogere Zelf of innerlijke wijsheid 
3. Onthechten van lof en kritiek – onafhankelijker worden 

 
Er zijn nog 2 stappen die relevant zijn om jouw zielsgeluk te manifesteren 
 

4. Je communicatie aanpassen 
5. Steun en begeleiding zoeken 
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Ontrafelen van de innerlijke Rechter  

 
De innerlijke Rechter ken je vast al, hij/zij wordt vaak de innerlijke Criticus genoemd. Ik schrijf dit met 
Hoofdletter want hij is in vrouwenhoofden nogal invloedrijk. Bovendien is het vanuit het Talentenspel -
waar ik als creatief coach mee werk – een Talent, en niet alleen een onwelkome onruststoker! 
 
Vanuit het Licht bezien heeft de Rechter of Criticus namelijk een vlijmscherp beoordelingsvermogen. 
Hij/ zij kan het kaf van het koren scheiden, zaken goed beargumenteren en illusies doorprikken. Maar als 
het talent in de Schaduw terecht komt, kan het alleen nog maar negatief commentaar leveren. 
Als jij zelf geen paal en perk stelt aan de innerlijke Rechter en de zelfwoede de hij door zijn commentaar 
creëert, wordt hij een zeer destructieve stem in je hoofd.  
Als de Rechter doorgedrongen is op identiteitsniveau (vaak vanuit de jeugd), maakt hij niet alleen wat je 
doet, maar wie je bent met de grond gelijk.  
Weet dat hij/zij dit doet vanuit een beschermende intentie, zoals een goedbedoelende strenge vader of 
moeder je wil behoede voor gevaar, maar het onbedoelde gevolg is funest voor je (zelf)vertrouwen. Als 
je continu wordt gewaarschuwd voor mogelijk gevaar, potentiële mislukkingen en gevreesd ‘falen’, of als 
iemand je continu voorhoudt dat je fout zit of zelf niet goed genoeg bent, groei je op met een groot 
gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en gebrek aan leiderschap.  
 
Dat is precies de reden waarom het ontmoeten, ontrafelen en ontmantelen van de innerlijke Rechter 
een taak is die hoort bij het overwinnen van je succesangst. In mijn online training Miss Lukken, die 21 
maart 2021 start, doen we dit op een hele creatieve, flamboyante en speelse manier.          

http://www.fairytalebranding.nl/misslukken
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Ontmoeting met het Sprookjeszelf 
 
Minder bekend zijn we over het algemeen met ons “Sprookjeszelf”. Dat kun je zien als de stem van je 
Intuïtie, je Hogere Zelf, je Ziel. Het is de personificatie van jouw meeste Liefdevolle, Wijze, Krachtige, 
Creatieve en Ontembare deel. Je innerlijke Godin, als het ware. De geüpgraded versie van jezelf.        
 
Wie zielsgeluk en succes wil oogsten, zal iets anders moeten zaaien dan “weten wat je NIET moet doen”. 
Het is niet de bedoeling de dialoog aan te gaan met dat deel van jou dat altijd “op safe speelt”, of erger: 
jou als mens met de grond gelijk maakt. 
Wat je doet is focussen op wat WEL werkt, en dat is contact maken met je eigen innerlijke wijsheid. 
Ook hier kun je bewust een personage voor creëren, zoals: je innerlijke Gids, Mentor of Leermeester.  
Dit is enorm helpend; het zijn Talenten waar ik ook in het Talentenspel mee werk. 
Het Talentenspel kent daarnaast een aantal “femm’omenale” vrouwelijke talenten, die voortkomen uit de 
partnerschapsculturen die ooit hebben bestaan. Het zijn hele krachtige vrouwelijke archetypen die je 
diep in verbinding brengen met je innerlijke wijsheid, zoals de Mystica en de Hoge Priesteres.  
 
Voor mij persoonlijk is de realiteit het grootste sprookje. Er schuilt een enorme Scheppingskracht in elk 
mens, dus ook in jou! Het is mijn missie om je daarmee in verbinding te brengen, zodat jij – als koningin 
en regisseur - je eigen leven en koninkrijk gaat (her-)scheppen en herstory schrijft voor ons allemaal! 
 
“Lang leve de Koningin!” 
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Onthechten van lof en kritiek 
 
Er zijn genoeg spreekwoorden en gezegden voor mensen die succes (willen) hebben en zielsgeluk willen 
ervaren. “Hoge bomen vangen veel wind”, “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.” “Wie een hond 
wil slaan, vindt altijd wel een stok.” “Wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks.” 
Er is maar een manier om kritiek te vermijden: niets zeggen, niets doen, niets zijn. Zo simpel is het. 
Als jij je uit gaat spreken, jouw leven gaat leiden, hogerop gaat komen, je ambities gaat waarmaken, je 
zielsgeluk gaat nastreven en je droom gaat realiseren, krijg jij ermee te maken. Hoe dan ook.  
Onthechten van kritiek gaat jou – als mens en professional - daarom veel opleveren. Maar het gaat ook 
de wereld verrijken. Stel je maar eens voor dat jij in je “ZACHTPATSER KRACHT” komt! Dat je vanuit 
licht, liefde en wijsheid je “levenswerk” gaat doen. Dat alle negatieve commentaren van je afglijden, zoals 
een kind van de glijbaan. Sssssliiiiiidddddeeeee… Hoe lijkt je dat? Wie bén jij dan? Wat dóe je dan? 
 
Maar waarom zou je loskomen van lof? Dat zit zo. Als je teveel bevestiging nodig hebt van buitenaf zal 
je té kwetsbaar zijn en te afhankelijk zijn om JOUW leven te leiden. Hoe kun je JOUW leven leiden als JIJ 
jezelf geen toestemming geeft om het te leven? Wiens leven leid je dan? 
Hoe kun je authentiek groeien als je perse een “JA” nodig hebt van je partner, je kinderen, je ouders, je 
beste vrienden/vriendinnen en van je coach of therapeut? Dit wil niet zeggen dat je iedereen maar moet 
negeren en over belangrijke gevoelens en gedachten van intimi en experts heen moet stappen. 
Ga eens na… Waarom raakt kritiek en lof je? Geloof je wat er beweerd wordt? Hoe ga je daarmee om? 
Wat zijn de gevolgen? Ga je dan nog stappen zetten? Vertrouw je meer op jezelf of op anderen? Het zijn 
essentiële vragen om je straalangst te overwinnen en zielsgelukkig te zijn.  
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Jezelf (laten) ondersteunen 
 
Hoe jij jezelf ziet is, naast hoe je loopt en je kleedt bijvoorbeeld, ook op te maken uit hoe je spreekt. 
Communicatie is veelzeggend en onthult je ware gevoel, zoals jouw handelingen dat ook reflecteren.  
Vrouwen hebben de neiging zich in hun communicatie klein te maken. Ondernemende vrouwen die net 
starten hebben het vaak over hun “bedrijfje” en “dat het niets voorstelt”.  
Je kunt dit omdraaien: door andere woorden en zinnen te gaan gebruiken en ook non-verbale taal 
waaruit (zelf)vertrouwen en zin of “joy” spreekt, geef je jezelf een boost en straal je meer zelfvertrouwen 
en “kunnen” uit. Doe het maar eens.  
 
Daarnaast is het voor elke vrouw belangrijk niet alleen zichzelf de ruimte, rust, het vertrouwen, de liefde 
en de steun te geven die ze nodig heeft, maar hier ook om te vragen! 
Regel voor jezelf een buddy. Sluit je aan bij een netwerk van ondernemers. Vraag je partner je af en toe 
liefdevol toe te spreken. Neem een coach waarmee het klikt in de arm.  
Je hoeft het niet alleen te doen! Dat heb ik zelf lang gedacht, waardoor ik meer geworsteld en gezocht 
heb dan nodig. Om hulp vragen is dapper en stoer en ja, er is kwetsbaarheid voor nodig. 
 
Er zijn nog meer tips & trics om een betoverend leven te gaan leiden. Deze deel ik regelmatig via 
LEFzine, mijn nieuwsbrief. Schrijf je hiervoor in via www.fairytalebranding.nl  
 
 
“De realiteit is het grootste sprookje.”  

  

http://www.fairytalebranding.nl/


 

 
29 

 

You’ve always  
had the power  
my dear.  
You just had to  
learn it  
for yourself.  
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En ze leefden nog moedig en magisch 
 
Wil jij een shift ervaren? Jouw Calimero een eierkopje kleiner maken? Jezelf toestaan 
meer te stralen en vol voor jouw droom en zielsgeluk te gaan?  
 
Op 21 maart 2021 start de online training Miss Lukken, een 21-daagse creatieve 
coachreis om je succesangst te overwinnen, minder afhankelijk te worden van lof en 
kritiek en je lichter & dichter bij jouw Sprookje te brengen. Voor een super zacht prijsje! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miss Lukken! Yes, bring it on!       

http://www.fairytalebranding.nl/misslukken
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Over Sprookjesvrouw 
 
Onderbewustzijnscoach, gids in creatieve spiritualiteit, thuis in talent- en merkwerk, sprookjesopsteller en 
wondernemer, persoonlijke partner voor professionals, mystica en magiër, woordkunstenaar, creatieve 
communicator, open en ontvankelijke geest, sprookjesvrouw en EILEIDER (c), buitengewoon bezield 
mens, expert in onzekerheid. 
 
Voilà, een gulle greep uit hoe ik mezelf het liefste zie. Autonoom als ik ben, zet ik mezelf graag in een 
positief dag- én nachtlicht, maar de roze bril is ook mijn valkuil. Met schaduwgevoelens en donkere 
gedachten (zoals een duale geest ze noemt) heb ik dus altijd moeite gehad.  
Vooral mijn onzekerheid en minderwaardigheidsgevoel hebben me lang dwars gezeten, totdat ik ineens 
een helder inzicht had: er ís geen zekerheid. En als dat er niet is, is álles een illusie! Dit inzicht veranderde 
alles! De Twijfels, Angst en Onzekerheden (TAO) horen bij “Dé Weg”, een weg die ik lang bewandeld heb 
en waar ik expert in ben geworden! Het leven heeft mij opgeleid om met haar te spelen!  
Tussentijds heb ik deze opleidingen gevolgd: HBO (economie en talen), psychodramaturgie, 
Communicatiewetenschap, Lichaamsgerichte coaching, NLP, meditatie- en mindfulnesstraining en 
Talentenspelcoaching en - training.  
 
Als Sprookjesvrouw breng ik vrouwelijke professionals, die last hebben van Twijfels, Angsten en 
Onzekerheden, in verbinding met hún creatiekracht. Samen halen we dat “meer” uit je Venus en 
herschrijven we je verhaal, zodat jij zielsgelukkig wordt – en zo de wereld.    
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Eerst geloven,  
dan zien 
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En ze 
  

leefden 

werkten 

hadden lief 

zorgden 

vertrouwden 

… (vul aan)  

 
nog moedig, minnend en magisch  
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