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STAP 1 Wat Maakt Jou Uniek 
 

Wat jou uniek maakt, is wie jij werkelijk in essentie

bent. Zonder oordeel naar jezelf, vrij van twijfels en

onzekerheden. 

Er is er geen een zoals JIJ en dat maakt jou het meest

bijzondere en UNIEKE mens wat er is. 

Met al jouw positieve kwaliteiten  

(die jij misschien heel normaal vindt)  

en ook die waar je zelf helemaal niet zo blij mee bent.

 

Het lijkt misschien heel gemakkelijk om antwoord te

geven op wat jou uniek maakt, alleen soms ben je

vergeten door jouw opvoeding, hoe het hoort,

patronen en verwachtingen van jezelf en de mensen

om jou heen, dat jouw uniek zijn zoveel meer omvat.  

 

Wanneer je open en heel eerlijk naar jezelf kijkt. 

Waar word je echt BLIJ van? 

Wat is jouw drijfveer in jouw leven en wat gaat

moeiteloos? 

Voel jij je nu al goed genoeg? 

Gun jij jezelf het allerbeste op elk vlak? 

Wat zijn jouw dromen en wensen ? 

 

Wanneer je bij deze vragen weerstand voelt  

dan is dat super positief!  

Jouw unieke zelf is klaar voor de volgende stap! 

 



zelfvertrouwen

wie jij werkelijk bent 

vanuit intuïtie 

in jezelf
dat je werkelijk alles 

kunt 

Ontdek jouw unieke zelf 

n het diepe geloof

   een positieve  
mindset 



Beluister de Ochtendmeditatie om jouw dag te

starten met focus, helderheid en energie en in te

tunen op jouw UNIEKE zelf. Klik hier 

https://www.martinamezzetti.com/meditatie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUN  j e z e l f  d e  t i j d  e n  d e  r u im t e  om  j e

w e e r  o p n i e uw  t e  v e r b i n d e n  me t  j o uw

UN I E K  z i j n !  

J e  BEN T  h e t  mee r  d a n  WAARD  

 

Wie ben jij ?.................................................................................... 

Wat is jouw passie en waarvan raak je in vuur en

vlam ?................................................................................................. 

 Waar ben je nu al heel goed in ? ...................................... 

Creëer een moment wanneer het jou het beste

uitkomt en waar je niet gestoord wordt.  

Wat zeggen anderen over jou in positieve zin ?

............................................................................................................... 

 Wat maakt jou uniek  ? ......................................................... 

Waar ben je trots op ? ............................................................. 

Wat maakt jou anders dan anderen ? ..........................

............................................................................................................... 



STAP 2   Wat Geloof jij 
Geloof jij in jezelf ? 

Geloof jij dat je, precies zoals je nu bent, alles kunt

doen en creëren in jouw leven wat je maar wilt? 

 

Is er nog een stemmetje dat zegt dat je eerst nog

dat en dat MOET leren of dat het nu nog niet het

juiste moment is? 

 

Hoor je jouw vader/ moeder/ broer of zus nog

fluisteren dat iets te hoog gegrepen voor je is, niet

realistisch en doe maar niet te gek, want dan doe

je al gek genoeg? 

Of dit hoort niet, doe eens normaal en gedraag je! 

 

Ben je bang wat anderen er van zullen vinden als

jij je verbindt met jouw UNIEK zijn? 

Dat ze je niet serieus zullen nemen of het

misschien wel allemaal ONZIN vinden? 

 

Wat er gebeurd als jij als klein meisje nog vol in

jouw KRACHT staat, in verbinding met wie jij

werkelijk in essentie bent en je deze dingen

hoort... 

dan kun je het gaan geloven...dan kun je gaan

geloven dat dit WAAR is. 

 

Alleen is dit echt echt de hoogste waarheid ?  



first 
believe 
than 
see



Je mag nu echt gaan voelen wat jij wilt geloven

over jou zelf en jouw leven. 

 

Verbindt je eens met de kleine jou in jezelf.  

Wat maakte jou blij en waar droomde je van ?  

 

Alles wat je ooit hebt meegemaakt in jouw

leven is opgeslagen in jouw onbewuste

systeem. 

 

Weet dat je jouw systeem kunt resetten en

opnieuw creëren wat jij wilt geloven over jezelf

en jouw leven. 

 

KLIK HIER voor een video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga vanaf nu bewust met jouw gedachten,

gevoelens, emoties en handelen om.  

 

Wat jij gelooft, denkt en voelt manifesteert zich

in jouw leven. 

Wanneer er geen beperkingen en belemmeringen

zijn, wat zou je dan het allerliefste wensen ?

Als je iets aan jezelf zou kunnen veranderen, 

wat zou dat dan zijn en waarom ? 

Wat brengt deze verandering jou, wat er nu nog

niet is ? 

https://youtu.be/YJaOkuEA3k4


STAP 3  Welk Verhaal wil jij  

jezelf vertellen
Het verhaal wat je jezelf al heel lang verteld met

dezelfde gedachten en overtuigingen? 

Het verhaal waarin je blijft dromen en hoop blijft

houden, maar niet tot de realisatie van jouw

dromen komt? 

Het verhaal met weinig zelfvertrouwen, lef en

moed en maar door blijven gaan ten koste van

jezelf? 

Het verhaal waarin je eigenlijk iemand anders

bent in plaats van al jouw fantastische

kwaliteiten optimaal te benutten 

en voor jou te laten werken? 

Het verhaal waarin je aan de zijlijn van jouw leven

staat en wordt geleefd of overleefd? 

Het verhaal waarin je aan de verwachtingen van

anderen voldoet en jouw eigen behoeften

volledig kan vergeten? 

Het verhaal waarin je tot rust komt in de natuur

en intens kan genieten, maar daar eigenlijk te

weinig aan toe komt? 

Het verhaal waarin je eigenlijk wel weet wat je

wilt, alleen er mist nog iets? 

 

Je hebt een KEUZE. Geloof je nog langer in jouw

oude verhaal of KIES je NU voor JOU ? 



Ik kies ervoor om 

mijn dagelijks leven 

nu te leven vanuit 

mijn uniek zijn 

eigenliefde 

eigenwaarde 

innerlijke kracht 

en positiviteit 



Jouw Persoonlijke Verhaal 

 

Je gaat nu jouw nieuwe persoonlijke verhaal

herschrijven. Wat wil je echt in jouw leven?  

Zie een ideale dag uit jouw nieuwe leven met jouw

nieuwe verhaal tot in details voor je.  

Dit mag nu jouw werkelijkheid gaan worden! 

 

 
Je bent nu   ............................................................................... 

Je voelt je  ................................................................................ 

Je gelooft   ............................................................................... 

Je kiest voor  ......................................................................... 

Hoe zie je er uit   .................................................................. 

Hoe ziet jouw ideale dag er uit  ................................ 

........................................................................................................ 

Wat voor werk doe je  ..................................................... 

Hoe ziet jouw relatie er uit  ........................................    

Waar woon je   ................................................................... 



Wat doe je in je vrije tijd  ............................................. 

Hoe ziet jouw vakantie er uit  ................................... 

...................................................................................................... 

Wat is jouw banksaldo     ............................................. 

Waar investeer je in   ...................................................... 

Met wat voor mensen ga je om   ............................ 

Waar sta je over een jaar   ........................................... 

Waar sta je over vijf - tien jaar   ................................ 

Wat, voel, herinner en zie dat er geen

belemmeringen en beperkingen meer zijn.  

Werkelijk alles is mogelijk! 

 

Wat jij al hebt geleerd in jouw leven en diep

vanbinnen weet, mag nu tot uiting komen en je

mag gaan handelen. 

 

DESIGN YOUR OWN DREAM! 

 



I Am The 

Creator Of 

My Own 

Life 



Stap 4    Je hebt altijd een keuze

Een van de redenen waarom we heel vaak geen

keuzes maken of beslissingen durven te nemen,  

is veiligheid. Het is immers heel veilig en

comfortabel, in veel gevallen, om exact te blijven

waar je nu bent. Je weet wat je hebt.  

Het onbekende kan jou het gevoel van

onveiligheid geven en kan ook betekenen dat je

afscheid mag gaan nemen van bepaalde mensen

en situaties in jouw leven. Keuzes maken brengt

ook verantwoordelijkheden met zich mee.  

Men kan het niet eens zijn met jouw keuzes.  

Boos worden of je ermee confronteren dat ze je

niet meer kennen zoals... 

 

Weet dat dit allemaal onderdeel is van jouw

proces als je BEWUST keuzes gaat maken die goed

zijn voor jou! 

 

Zie het als een mogelijkheid om nog meer in jezelf

te gaan geloven, in jouw uniek zijn en dat kan

weleens heel oncomfortabel voelen. 

 

Op dat moment kun je ervoor kiezen om te

vervallen in oude patronen en gedachten zoals je

voorheen deed of je kunt er voor kiezen om te zien

wat de lessen zijn en voorwaarts te gaan ! 



Stel je een wijze, bewuste, positieve versie van

jezelf voor in de toekomst. 

 

 

Hoe zet zij haar UNIEK zijn in op een positieve

manier in haar leven ? ...................................................... 

......................................................................................................... 

 

Hoe gaat zij om met uitdagingen ? ......................... 

......................................................................................................... 

 

Wat maakt haar anders dan de versie die jij nu

bent ? Welke keuzes maakt ze  ? .............................. 

........................................................................................................ 

 

Wat was het keerpunt waardoor ze vol voor haar

UNIEK zijn is gegaan, zonder schroom ?................... 

............................................................................................................. 

 

Wat heeft ze voor advies voor jou ? .......................... 

......................................................................................................... 

 

 

Weet dat jij daadwerkelijk die wijze, bewuste,

positieve vrouw kunt zijn. NU ! 

 

Het enige wat je hoeft te doen is te kiezen. 

 



Ik handel 

overeenkomstig 

zelfkoesterende 

mogelijkheden 



Stap 5    Ken jouw angsten 

Iedereen voelt zich wel eens angstig, gespannen

of zenuwachtig. 

 

Angst is een emotie die je helpt om te reageren

wanneer er gevaar dreigt. Je lichaam komt in

een staat van paraatheid. Je hart gaat sneller

kloppen, je bloeddruk gaat omhoog, je spieren

spannen zich aan, je transpireert en je

ademhaling versnelt. Plotselinge en hevige

angst, noemen we paniek. 

Meestal is dit van korte duur.  

Eigenlijk is het een hele normale reactie op een

spannende situatie. 

 

Alleen angst kan jou ook voor langere tijd

weerhouden te doen wat je echt graag wilt, klem

zetten, blokkeren, klein houden en belemmeren.

Je blijft malen en piekeren en wanneer je niet

goed weet hoe dit een halt toe te roepen, kun je

in een vicieuze cirkel terecht komen. 

 

Angst is jouw onbewuste die jou wil beschermen

voor gevaar of een herhaling wil voorkomen van

iets in jouw verleden of van jouw ouders. 



Wat zijn jouw angsten ? ............................................................ 

................................................................................................................... 

 

Wat was het allereerste moment dat je deze

angsten kon herinneren ? ......................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Wat speelde er toen in jouw leven ? .................................. 

.................................................................................................................... 

 

Hebben deze angsten jou op een positieve manier

gemotiveerd en/ of aangezet tot handelen ?................ 

.................................................................................................................... 

 

Wat besloot je toen te doen of juist niet meer te

doen ? .................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Waren deze angsten echt van jou of van iemand in

jouw omgeving ? ............................................................................ 

................................................................................................................... 

 

Heb je deze angsten nog langer nodig in jouw

leven ? Brengen ze jou nog iets positiefs ?....................... 

................................................................................................................... 

 

Wil je nu op dit moment kiezen om jouw angsten

los te laten voor jouw hoogste en beste goed ?........... 

.................................................................................................................... 



Ik laat mijn angsten 

makkelijk en moeiteloos los

Ik weet , begrijp, voel en 

herinner me hoe 

dit te doen 

en ik voel me er veilig en 

comfortabel bij 



Stap 6 Een positieve mindset 
Jouw gedachten hebben een enorme kracht. 

 

Graag nodig ik je uit om mee te doen :  

in 30 dagen naar een positieve mindset . 

 

Volg onder andere deze richtlijnen en ervaar de

verandering in jouw leven : 

 

Geen Klagen 

Niet (over) kritisch zijn naar jezelf of anderen 

Anderen niet uitlachen  

Niet cynisch zijn 

Geen redenen creëren om je schuldig te voelen 

Geen sorry zeggen uit gewoonte 

Geen redenen creëren die je gestrest maken 

Geen redenen creëren om je ongelukkig te voelen 

Geen negatieve gedachten affirmeren zoals : 

Ik ben te dik 

Geen negatieve gevoelens affirmeren zoals : 

Ik ben depressief 

Geen situaties creëren om boos te zijn 

 

Wanneer je hier meer over wilt weten 

KLIK HIER 

 

 

https://www.martinamezzetti.com/30-days-new-life-experiment


Schrijf voor jezelf nu bekrachtigende zinnen op. 

 

Ik geloof ....................................................................................... 

............................................................................................................. 

 

Ik denk ......................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

Ik ben ........................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

Ik voel me ................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

Ik weet .......................................................................................... 

............................................................................................................. 

 

In mijn dagelijks leven ....................................................... 

............................................................................................................ 

 

Ik handel .................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

Ik wil ............................................................................................. 

........................................................................................................... 

 

Ik kan ........................................................................................... 

.......................................................................................................... 



I choose now to 

only have 

Positive 

thoughts, 

emotions and 

feelings 



Stap 7 Vergeving 
VERGEVING is de hoogste vorm van bescherming. 

Wanneer jij jezelf kunt vergeven voor gemaakte

fouten, beslissingen of die dingen die je nu anders

zou doen, krijg je zoveel meer ruimte in jezelf, 

in jouw leven en kan jouw energie nog meer gaan 

stromen. 

 

Wanneer je jezelf vergeeft voor de dingen die je 

juist niet hebt gedaan en alle gevoelens van schuld,

spijt, wrok, haat, woede en verbittering richting

jezelf doe je jouw lijf een groot plezier. Het hoeft

deze onbewuste gevoelens namelijk niet langer

vast te houden. 

 

Wanneer jij anderen kunt vergeven  voor wat ze jou

hebben aangedaan, voed je ze niet langer meer met

jouw energie, gedachten, emoties en gevoelens.  

Je ontslaat ze als het ware van de taak om die oude

situatie nog langer in stand te houden. 

 

Wanneer je vergeeft, kies je voor de vooruitgang.  

Je kiest ervoor om niet langer te blijven hangen in

het verleden. 

 

Je neemt de controle en regie in eigen handen over

jouw leven. 



Maak een lijst met iedereen die je wilt vergeven .... 

................................................................................................................. 

 

Maak een lijst met iedereen die jou iets aanheeft

gedaan ................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

Maak een lijst met iedereen waar je nog boos op

bent, haat voor voelt, verbittering of wrok .....,.............. 

................................................................................................................... 

 

Maak een lijst met situaties die jou nog onnodig

energie kosten of jou leegzuigen ........................................ 

................................................................................................................... 

Vergeving is niet altijd even gemakkelijk.  

Alsof je dan akkoord gaat met wat er gebeurt is,

terwijl je dat niet bent. 

Alsof je jezelf er dan makkelijk vanaf maakt, 

door te vergeven en vervolgens precies hetzelfde

nog een keer laat gebeuren of dezelfde "fout" te

maken.  

Je kunt er ook voor kiezen om het  LOSLATEN te

noemen, wanneer je het moeilijk vindt om te

vergeven. 

 

Wanneer je vergeeft kies je er bewust voor of je

jouw energie nog langer aan iets of iemand geeft. 



It is easy to 

forgive 

and I release all 

the persons and 

situations in my 

life which are not 

supporting me 



Stap 8 Eigenliefde 
Om jouw UNIEK zijn echt te gaan omarmen is het

super belangrijk om jezelf als de meest

fantastische persoon op aarde te zien.  

Jezelf op de EERSTE plaats zetten! 

Vaak weten we wel dat dit belangrijk is alleen

VOEL je dit ook daadwerkelijk zo ? 

Heel vaak zoeken we het nog buiten onszelf en

verwachten we dat anderen ons dit geven.  

Weet dat er al heel veel positieve emoties en

gevoelens in jou aanwezig zijn.  

Alleen soms  hebben we niet het voorbeeld

gekregen van onze ouders, omdat zij het zelf ook

nooit geleerd hebben van hun ouders. 

Of hebben wij het juist geleerd, omdat onze

ouders het ons niet konden geven ! 

 

Jij mag nu zelf de keuze gaan maken of je

gevoelens van eigenliefde, acceptatie,

eigenwaarde, zelfrespect, jezelf horen, zien,

ondersteunen, jouw grenzen aangeven en

bewaken, zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen,

geloof in jou, jezelf het allerbeste gunnen en

toestaan, 

VOLLEDIG wil gaan toelaten in jouw LEVEN. 

Het WETEN, VOELEN en ernaar HANDELEN! 

 



 

 

Hou je van jezelf zoals je nu bent ?................................... 

................................................................................................................ 

 

Accepteer je jezelf zoals je nu bent ?.............................. 

................................................................................................................ 

 

Waardeer je jezelf ?.................................................................... 

................................................................................................................ 

 

Hoor, zie en ondersteun jij jezelf en voorzie jij in

jouw behoeften ?......................................................................... 

................................................................................................................ 

Geef jij jouw grenzen aan naar jezelf toe en

anderen en bewaak je deze ook ?..................................... 

................................................................................................................ 

 

Voel je je zelfverzekerd en heb je zelfvertrouwen ?. 

................................................................................................................... 

 

Geloof je in jouzelf, in jouw kunnen, gaven en

kwaliteiten ?....................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Wil jij nu de REGIE over jouw leven, jouw

gevoelens en emoties in eigen handen nemen ? 

Onderstaand lijstje kan jou hierbij helpen.

Wanneer je ergens NEE op antwoord, dan weet je

dat dat een uitnodiging is van jouw UNIEKE zelf

om ermee aan de slag te gaan!



I AM... 



Stap 9 Manifesteer 
Bedenk eerst wat je wilt manifesteren in jouw leven. 

Doe je ogen dicht en haal een paar keer diep adem.

In door je neus en uit door je mond. Voel hoe je je

ontspant. Zie jezelf nu zitten op jouw stoel. Terwijl je

let op je ademhaling, ontdek je bij de eerstvolgende

inademing door je neus dat je in je lichaam bent. In

je lichaam wordt je kleiner en kleiner. Je ervaart nu

dat je zo klein bent geworden dat je heel

gemakkelijk in een van de cellen van je lichaam stapt

en daar ben je nu.  Bij iedere ademhaling bemerk je

dat je nog steeds kleiner en kleiner wordt. Je bent zo

klein geworden dat je in een atoom bent, de kleinste

cel van je lichaam. Dit is de plek van AL WAT IS, puur

wit licht. Je bent nu een met die prachtige

allesomvattende krachtige liefdesenergie. Voel het.. 

Stel je nu voor wat je wilt hebben, voelen, leren of

ervaren in jouw leven. Stel het je voor alsof je het al

hebt. Zie het helemaal voor je, precies wat je wilt. 

Nu zeg je: Het is gecommandeerd dat dit nu in mijn

leven is . Voor mijn hoogste en beste goed, voor mijn

hoogste en beste zijn, makkelijk en moeiteloos en in

hanteerbaarheid. Dank u, het is gedaan, het is

gedaan, het is gedaan. Zo is het en zo zal het zijn!

Neem een diepe ademhaling in, open je ogen en

adem uit. 



Martina
 Vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd  in

waarom mensen doen zoals ze doen en waarom ze

eruit zien zoals ze eruit zien.  

Waarom de een makkelijk en moeiteloos geluk aan

lijkt te trekken en de ander maar blijft worstelen

met zichzelf. 

In mijn Coachings | Healings praktijk neem ik

bewuste vrouwen aan hun hand mee en lossen we

beperkende en negatieve gedachten, patronen en

blokkades eenvoudig op.  

We werken aan een positieve en ondersteunde

MINDSET. 

Dat je lekker in je vel zit, je energiek en bruisend

voelt, geniet en plezier hebt, in een positieve flow

waarin alles makkelijk en moeiteloos gaat, dat

jouw intuïtie en gezonde verstand samen werkt, je

volledig vertrouwen in jezelf hebt, in jouw kunnen

en mogelijkheden, 

jezelf echt op waarde weet je schatten en dit ook

zo voelt, vrij! 

Vrij van alles wat niet meer in jouw leven past,

omdat je hiervoor bewust kiest, elke dag weer en

ook weet hoe dit te doen. 

Jouw UNIEK zijn volledig gaat benutten! 

Lijkt dit je wat of ken je iemand voor wie mijn

coaching | healing ook iets zou kunnen zijn? 

 

check www.martinamezzetti.com voor meer info. 

http://www.martinamezzetti.com/

