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Voorwoord 

 

Beste Lezer,  

Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van mijn  

e-book. Waarschijnlijk ben jij op zoek naar hoe je succesvoller 

kunt worden. Nou, dan ben je op de juiste plaats. Ik geef je in 

dit e-book diverse handvatten die je kunt gebruiken om succes 

moeiteloos naar je toe te halen.  

Ik kom veel mensen tegen die geen idee hebben hoe ze 

succesvoller kunnen worden in hun leven of met hun bedrijf. 

Zodra ze dit met mij bespreken vraag ik ze eerst “Wat is succes 

voor jou?” Deze vraag wil ik dus ook eerst aan jou stellen: Wat 

is succes voor jou? Voel eens bij jezelf wat dat nou werkelijk 

voor jou is... Succes is namelijk voor iedereen anders.  

Voor de een is succes veel geld verdienen, voor de ander is het 

dagelijks hetgeen kunnen doen wat hij/zij leuk vindt. En dan 

alles wat er nog tussenin en rondom heen zit. Ik ben van 

mening dat succes ons geboorterecht is. Daarom is het heel 

belangrijk om te weten wat succes voor jou betekent. Zodra je 

dat weet, weet je waarop je je kunt focussen en wordt het 

makkelijker om succesvol te worden.  

Ik raad je aan om de 4 stappen die in dit e-book staan niet 

alleen te lezen, maar ze ook toe te gaan passen. Zonder het toe 

te passen komt er immers geen verandering. Zodra je ze 

allemaal inzet ga je het snelst vooruit. Indien je de 4 stappen 

met de 2 bonussen combineert heb je de optimale formule te 

pakken. Ik wens je heel veel lees- en leerplezier tijdens het 

lezen van mijn e-book.  

 

Op jouw succes! 

 

Liefs Angelina 
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Even voorstellen    

 

Ik ben Angelina Jochems en mijn bedrijf heet FEEL GOOD 24/7! 

Dat is ook gelijk wat ik graag wil bewerkstelligen voor mijn 

klanten; dat ze zichzelf goed voelen en dat maar liefst 7 dagen 

per week, 24 uur lang. Natuurlijk is dit een streven, want we 

hebben allemaal onze uitdagingen in het leven. Echter, kom je 

met de juiste inzet al een heel eind! 

Ik werk volgens de “Heal Your Life” methode, die gebaseerd is 

op de filosofie van Louise Hay; schrijfster van o.a. “Je kunt je 

leven helen”. Door de methode op mezelf toe te passen weet ik 

als geen ander hoe je je leven kan verbeteren als je openstaat 

voor verandering. Ik ben gecertificeerd “Heal Your Life Teacher” 

en “Heal Your Life Coach”, dit betekent dat ik officieel 

gecertificeerd trainer en coach ben volgens de normen van 

Louise Hay, Hay House en Heart Inspired Presentations.  

Mijn diensten richten zich op het maximale uit mijn klanten 

halen. Zij willen immers ergens een ‘verandering’ en ik help ze 

daar zoveel als mogelijk is bij. Mijn sleutelwoord voor de 

verandering is ‘zelfliefde’, omdat ik van mening ben dat door 

jezelf lief te hebben je heel anders in het leven gaat staan. Dit 

heeft ongekend veel voordelen!  

Vanuit de liefde voor zichzelf help ik mijn klanten met hun 

ambities richting succes te leven vanuit overvloed dit in 

combinatie met top relaties. Ik doe dit in de vorm van 

workshops. Tevens bied ik persoonlijke coaching aan, de 

coaching is divers inzetbaar, dit kan coaching zijn op 

persoonlijke ontwikkeling, werk/business, gezondheid, relaties, 

financiën en ook een combinatie van deze onderdelen. 

Mijn missie: 1 miljoen mensen helpen naar (meer) zelfliefde! 
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Stap 1 

Mindset is alles 

 

Je manier van denken, je opvattingen en je overtuigingen 

oftewel je mindset is van groot belang hoe je in het leven staat. 

Je mindset is over het algemeen positief of negatief, waardoor je 

kijk op de wereld ook op deze manier gekleurd is. 

Zodra er iets in je leven gebeurt, gaat er een bepaald verhaal 

lopen in je hoofd. Hoe dat uitpakt ligt aan hoe jij jezelf hebt 

geprogrammeerd, eventueel door invloeden van buitenaf. 

Iemand anders kan namelijk exact dezelfde gebeurtenis hebben 

en die totaal anders ervaren dan jij. Weet dat de programmering, 

die jij hebt, te veranderen is. 

Merk je dat jouw leven niet altijd loopt zoals je zou willen? Dan 

is het belangrijk om een gedachtegang te creëren die jou dient. 

Dit kan door te gaan affirmeren en/of visualiseren. Hiermee ga 

je je leven, door het veranderen van je programmering, een 

andere wending geven. 

Zodra je bereid bent om je manier van denken te veranderen en 

positief naar de dingen te gaan kijken, zal je in staat zijn om je 

wensen en dromen te realiseren.  
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Stap 2 

Affirmeren werkt echt 

 

Een affirmatie is als het ware een zaadje dat je plant, dit wordt 

later als je het goed verzorgd, een grote gezonde plant. Het is 

een zin die je regelmatig bewust herhaalt. Hierdoor 

herprogrammeer je je onderbewuste en ben je jezelf als het ware 

aan het “hersenspoelen”. 

Een aantal dingen die belangrijk zijn bij affirmeren is dat je 

precies dient te weten wat je wilt. Daarnaast dient je affirmatie 

in de tegenwoordige tijd te staan en positief geformuleerd te zijn; 

laat het woordje “niet” weg.  

Het is verstandig om een gevoelswoord of actiewoord te 

gebruiken. Wees kort, specifiek en krachtig; hou het simpel. 

Vertrouw op de juiste timing, het geeft namelijk niet gelijk 

resultaat, dus wees geduldig. Je dient jezelf er goed bij te voelen, 

luister daarom naar je intuïtie. 

Als je je affirmatie voldoende herhaalt voor jezelf, dit is het 

verzorgen van je plant, wordt het uiteindelijk ook werkelijkheid. 

Het is de kracht van de herhaling die ertoe doet. Vind je het lastig 

om zelf een affirmatie te maken? Verderop in dit e-book vind je 

diverse affirmaties rondom succes. 
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Stap 3 

Visualiseren werkt doeltreffend 

 

Als je visualiseert, ben je als het ware aan het fantaseren. 

Visualiseren is denken in beelden. Je denkt aan iets en je ziet 

het voor je alsof het werkelijk gebeurt. Het is slim om 

visualiseren in te zetten voor een doel wat je wilt bereiken.  

Alleen denken aan iets dat je graag wilt bereiken is minder 

doeltreffend, dan wanneer je het combineert met het 

visualiseren van het resultaat wat je graag wilt behalen. 

Topsporters gebruiken de kracht van visualisatie, voor hen is 

visualiseren heel normaal. Ze visualiseren steeds de 

opvolgende bewegingen die ze dienen te maken om tot een 

optimale prestatie te komen. Tevens zien ze hun einddoel; 

zichzelf als winnaar op het podium.  

Iedereen kan visualiseren, je dient er gewoon mee te starten. 

Je wordt er vanzelf steeds beter in, zolang je maar blijft 

oefenen. Over visualiseren kun je beter niet nadenken, je dient 

het gewoon te doen.  

Je kunt je visualisatie versterken door er andere zintuigen bij te 

gebruiken; welke kleuren, smaken, geuren en geluiden zijn er 

en hoe voel je jezelf erbij. De toevoeging van deze zintuigen én 

het regelmatig herhalen van je visualisatie zorgen ervoor dat je 

je doel sneller bereikt.  
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Stap 4 

De kracht van dankbaarheid 

 

Dankbaar zijn is ontzettend krachtig. Hoe dankbaarder je bent 

voor iets in je leven, des te meer er naar je toe komt om 

dankbaar voor te zijn. 

Vind jij het lastig om dankbaar te zijn, want jouw leven loopt nou 

eenmaal niet op rolletjes? Dan daag ik je uit om vanaf vandaag 

hiermee te starten. Dit kun je doen door elke dag een moment 

hiervoor te nemen, bijvoorbeeld in de avond net voor het slapen 

gaan. 

Je schrijft steeds 3 tot 5 dingen op waar je dankbaar voor bent; 

dit kan zeer uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld een fijn 

(telefoon)gesprek, een mooi liedje, een complimentje dat je hebt 

ontvangen of gewoonweg dat je blij bent dat er water uit de 

kraan komt en je daardoor koffie of thee kunt maken. 

Je kunt starten met kleine dingen om dankbaar voor te zijn. 

Waarom zou je immers grote dingen ontvangen als je niet eens 

dankbaar kunt zijn voor de kleine dingen in het leven? 

Mensen die dankbaar zijn ervaren meer geluksgevoel, dit is dus 

een belangrijke sleutel naar meer geluk in je leven! 
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Affirmaties voor succes 

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van affirmaties rondom 

succes die je dagelijks kunt gebruiken: 

Ik verdien het allerbeste en dat accepteer ik nu. 

Ik kies bewust en gemakkelijk voor gedachten die mij voeden     

en steunen. 

Er zijn mensen op zoek naar mijn diensten. 

Ik heb alles in me wat nodig is voor succes. 

Ik laat de succesformule door me heen stromen en zichtbaar 

worden in mijn wereld. 

Alles wat ik doe wordt een succes. 

Ik ga van het ene succes naar het andere succes, mijn weg 

leidt naar steeds meer succes. 

Ik kan kiezen wat ik wil doen.  

Elke dag word ik beter en beter. 

Ik vertrouw erop dat alles wat ik nodig heb vanzelf naar me 

toe komt. 

Als een magneet trek ik succes aan. 

Alles wat ik aanraak wordt een succes. 
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Tips om de liefde voor jezelf  

te laten groeien 

 

 Accepteer jezelf precies zoals je bent 

 Zeg dagelijks terwijl in de spiegel kijkt:  

“Ik hou van jou, ik hou werkelijk van jou!” 

 Stop met het bekritiseren van jezelf 

 Laat je angsten los 

 Vergeef jezelf 

 Wees zacht en geduldig 

 Waardeer jezelf 

 Wees lief voor je gedachten 

 Geef complimenten aan jezelf 

 Steun jezelf 

 Geniet van leuke dingen 

 Wees eerlijk naar jezelf 

 Laat je zorgen los 

 Vertrouw op jezelf 

 Wees vriendelijk en positief 

 Zorg goed voor je lichaam 

 Boost je zelfvertrouwen 

 Maak plezier 

 Wees trots op jezelf 

 

Stel van jezelf houden niet uit,  

kies ervoor om er NU mee te starten! 

Je bent het waard! 
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Zelfliefde is de motor voor een gelukkiger leven 

 

Doordat je van jezelf houdt, verbeter je je leven in positieve 

zin. Zodra je jezelf op nummer 1 zet, ga je meer doen wat jij 

wilt. Hierdoor krijg je meer eigenwaarde, zit je lekkerder in je 

vel en krijgt je zelfvertrouwen een boost. Deze ingrediënten 

vormen de basis voor een gelukkiger leven. 

Rijk ben je als je gelukkig bent; rijkdom zit vooral niet alleen in 

geld. Immers, als je veel geld hebt, maar niet gelukkig bent 

met jezelf, is al dat geld niets waard. Echte rijkdom ontstaat 

pas nadat je zelfbeeld is verbeterd. Dat is namelijk de kern van 

ons welbevinden, zowel op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling alsook op het gebied van relatie, gezondheid, werk 

en financiën.  

Wat kun je zelf doen?  
Gelukkige mensen zitten niet in de slachtofferrol. Ze pakken 
problemen actief aan en gaan voor hetgeen ze voor ogen 
hebben. Hun gedachten zijn positief. Positieve gedachten kun je 
trainen door bijvoorbeeld geregeld te affirmeren wat je wilt. 
Een affirmatie is een bewust gekozen positieve zin die je 

meerdere malen per dag zegt en denkt. Hoe gek dat ook klinkt, 
het werkt! Het wordt vanzelf waarheid.  
 
Aan de slag met jezelf  
Ik kan jou helpen met een nieuwe start. Eindelijk met jezelf 
aan de slag gaan met een professionele stok achter de deur zou 
hét goede voornemen voor iedereen kunnen zijn. Ik help je met 
het verbeteren van elk gewenst gebied van je leven; 
werk/zakelijk succes, gezondheid, financiën, relaties en/of 
persoonlijke ontwikkeling/spirituele groei. Daarnaast leer ik je 
meer te genieten van het leven, waardoor je een vollediger en 

gelukkiger leven kan gaan leiden. Ik stem mezelf geheel op jou 
af. Uniek is dat ik bovendien erg gevoelig ben en vaak al snel 
op het juiste spoor zit waar er bij jou verbeteringen te behalen 
zijn. Ik help je bijvoorbeeld belemmerende overtuigingen die je 
hebt om te buigen of ik geef je concrete tips om het verleden 
makkelijker los te laten. 
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Direct resultaat 

Ik krijg veel positieve reacties van klanten. Dat komt omdat ik 

als geen ander weet wat voor tools en huiswerk ik je mee naar 

huis geef om jou direct en effectief aan de slag te laten gaan. 

Ik ga voor resultaat. Dat doe ik door op doeltreffende en 

directe wijze aan te geven waar het pijnpunt zit. Ik streef 

ernaar om mijn klanten op korte termijn optimaal resultaat te 

laten boeken. In actie gaan tijdens de coaching of workshop is 

van belang, maar thuis doorgaan met hetgeen geleerd is, is 

zeker zo belangrijk. Ik leer mensen hun dromen waar te maken 

door handvatten aan te reiken waar ze direct écht iets aan 

hebben. Mijn keiharde missie is 1 miljoen mensen helpen naar 

(meer) zelfliefde! Het is geweldig om te zien dat iemand 

uiteindelijk voor zichzelf kiest. 

Voor jezelf kiezen: egoïstisch? 

Ik ben van mening dat voor jezelf kiezen absoluut niet 

egoïstisch is. Dat is een grote misvatting. Juist als je mensen 

graag helpt is het belangrijk om eerst echt voor jezelf te 

kiezen. Pas als jij stevig in je schoenen staat, kun je andere 

mensen helpen. Bovendien impliceert ‘voor jezelf kiezen’ niet 

dat het ten koste gaat van anderen. Als je via mijn coaching of 

workshop een start maakt met liefde voor jezelf te ontwikkelen 

en vervolgens thuis doorpakt, zal je zien dat mensen graag bij 

jou in de buurt zijn en je niet als egoïstisch bestempelen, maar 

juist als sterk en stabiel. Je gaat stralen en dat trekt andere 

mensen aan. 

Doe wat bij jou past 

Je kunt kiezen voor persoonlijke coaching of diverse workshops. 

Daarnaast organiseer ik regelmatig Gelukkiger Leven 

Inspiratiedagen om eerst eens kennis te maken met wat ik doe.  

Wil jij nu wérkelijk een nieuwe start maken? Ga dan voor het 

actuele aanbod naar www.feelgood24seven.nl  

Ik kijk ernaar uit om jou te mogen helpen! 

 

http://www.feelgood24seven.nl/
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Nawoord 

 

Ik hoop dat je waardevolle informatie hebt gelezen in mijn  

e-book. Ik ben erg benieuwd naar jouw bevindingen. Mocht je 

opmerkingen en/of vragen hebben, dan kun je een email sturen 

naar info@feelgood24seven.nl of bel naar 06-13652644.  

Indien je op de hoogte wilt blijven van hetgeen wat ik doe, dan 

nodig ik je uit om mijn pagina 

https://www.facebook.com/feelgood24seven.nl/ op facebook te 

liken. Tevens maak je mij blij indien je een recensie over dit e-

book achterlaat op mijn pagina. 

Ik wens je heel veel succes met het creëren van een succesvol 

leven. Ga voor hetgeen jij graag wilt behalen in het leven! Weet 

dat niets onmogelijk is! 

 

Verzoek 

  

Als je denkt dat deze tips ook voor iemand handig kunnen zijn, 

geef ze dan niet dit e-book maar laat ze zelf het e-book 

downloaden op mijn website.  

 

Als allerlaatste wil ik je nog één tip meegeven: 

 

Geniet van je leven,  
dit is geen oefening,  

je hebt er maar 1! 
 

 

mailto:info@feelgood24seven.nl
https://www.facebook.com/feelgood24seven.nl/

