
Met de top 5 blessurefrustraties
De start voor jouw ontdekking naar transformatie

Geluk bij een ongeluk(kige blessure)

L I N D A  V A N  D E R  H E L M



Voor iedereen met een fysieke klacht
waarbij het anders loopt dan verwacht
Voor iedereen met een hoop frustratie
die op zoek is naar een transformatie

Voor iedereen die klaar is om te reflecteren
om meer van jezelf te leren 

Om een andere benadering te proberen
om alles vanuit liefde te creëren

 
Voor iedereen die vanuit het donker naar het

licht durft te kijken
Ik hoop dat dit boek jou mag bereiken

 
 
 
 
 
 
 





Supertof dat jij mijn boek  hebt ontvangen! Jij bent nieuwsgierig naar hoe het anders
kan, en dat maakt je al een topper!

Wist je namelijk dat veel mensen die een verlangen hebben om weer te herstellen,
geen onderzoek doen naar andere mogelijkheden en zo vast blijven lopen? De reden
dat jij dit wel hebt gedaan is jouw nieuwsgierigheid en dat is al de helft van het werk!
De helft? JA!  

Als jij wilt onderzoeken wat je zelf nog meer kunt doen, ben je al halverwege. Veel
mensen laten zich namelijk leiden door hun angsten, maar iets in jou bracht je op dit
boek. Een verlangen, een droom, een kracht. 

Jij bent open-minded en dat is FANTASTISCH! Ben jij er klaar voor om te ontdekken
dat het anders kan en dat jij echt een fantastische blessure hebt?  Ik wil mijn verhaal,
tips en tools met je delen, omdat ik geloof dat jij zelf de next step naar herstel kan
maken. 
Uiteraard vraag ik ook iets van jou. Met alleen kennis delen werkt dit tenslotte niet. 
Inzicht zonder actie geeft geen resultaat en dat is wel waar jij voor gaat toch? Daarom
vraag ik van jou:

Welkom3

Maak tijd voor jezelf
Lees dit boek in rust, maar maak er tijd voor! Gun jezelf de aandacht. Alles wat je
aandacht geeft, groeit!
Doen, doen, doen
Een van mijn eigen valkuilen is dat ik te veel nadenk over dingen, maar het niet tot
actie laat komen. En dat is precies wat mijn proces vertraagde. Daarom wil ik jou
vragen eerst te doen, en dan pas te denken. In dit interactieve boek staan ook
opdrachten die je echt alleen maar kunt DOEN. 



Laat je pijn en

frustratie groeien

tot een bron van

inspiratie

Ga er niet te lang over nadenken, maar vul in wat als eerste bij je opkomt. Laat jouw
intuïtie je leiden naar jouw antwoord.
Kom naar een live event. 
Wanneer ik zelf een boek lees waar ik enthousiast van word, dan wil daar ook mee
aan de slag en dan het liefst face-to-face. Daarom organiseer ik met regelmaat zeer
interessante workshops over hoe jij zelf je blessure kunt herstellen. Mocht je na het
lezen van dit boek interesse hebben in mijn werkwijze of wil je het zelf eens komen
ervaren, houdt dan mijn website www.connectingfootsteps.nl in de gaten voor meer
informatie.
 

In dit boekje wordt gebruik gemaakt van QR-codes om de digitale opdrachten te kunnen bekijken.
Dit kun je doen via een smartphone of tablet..Voor android apparaten kun je bijvoorbeeld Google
Lens downloaden. Voor Apple apparaten kunt u de codes lezen met de camera app. 

Welkom4

- Liefs Linda-

" Ik ben dankbaar dat ik jou mag  inspireren" 

https://www.connectingfootsteps.nl/


Mijn pijn zorgt ervoor
dat ik al meer dan een
jaar niet kan hockeyen
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Dit vertelde een cliënt mij bij haar eerste intake. Haar pijn zorgde ervoor dat ze niet kon
doen wat ze zo graag wilde en dat was hockeyen. Dat kan voor jou uiteraard ook voetbal,
tennis, hardlopen of gewoon wandelen zijn. Die blessure staat jou in echt in de weg! Om
beter te begrijpen waarom jouw blessure niet heelt, is het noodzakelijk om te weten hoe
jouw lichaam werkt. 

Wat is pijn nu eigenlijk?
Als ik het aan mijn cliënten vraag, krijg ik vaak een antwoord als: “het is een irritant
onaangenaam gevoel wat ik zo snel mogelijk weg wil hebben”. Ik begrijp volledig waarom
dit antwoord wordt gegeven. Het staat je behoorlijk in de weg, toch? Je bent al een tijdje
aan het worstelen en voelt je onrustig. Je loopt op tegen de muur van pijn, die je best
hopeloos maakt.
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onaangenaam gevoel in (een deel van) het lichaam: 
verdriet

Ik wil je laten ervaren dat pijn ook een positieve uitwerking kan hebben. Voordat we
hieraan beginnen is het eerst noodzakelijk dat jij jouw pijnsysteem begrijpt. Door meer
inzicht te krijgen in de werking van je lichaam kan er al een hoop veranderen.  

Wat is pijn? 
Wanneer ik de definitie van pijn nazoek in het woordenboek staat er:
pijn (de; v(m); meervoud: pijnen)

Bij een langdurige blessure zijn beide definities herkenbaar. Dat onaangename gevoel is
duidelijk. Doordat jij niet kan doen wat je wilt, word je gefrustreerd en boos met
daarachter een groot stuk verdriet. Pijn heeft vaak een negatieve lading, het is slecht,
gevaarlijk en niet goed. Maar is dat wel zo?
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Vraag:
Wat zijn jouw eerste gedachten en gevoelens over pijn? Vul het antwoord hieronder in.



opdracht:
Waarom gaat mijn blessure niet over? 
Bekijk nu onderstaande video over de werking van pijn, door op de
afbeelding te klikken.

De boodschap van je blessure:
Take home message:
Pijn kan ook positief zijn! Staar je niet blind  op het symptoom, maar
onderzoek de oorzaak. Heb je al enig idee wat het jou probeert te vertellen?

“Every pain gives you a lesson, and every lesson
changes a person”

- Unknown-
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https://youtu.be/7lPlqzCy98Q


Ik begrijp niet waarom
mijn blessure niet
gewoon over gaat
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Wanneer je de video hebt bekeken, dan weet je al dat je pijn anders kan zijn dan jij in
eerste instantie dacht. Beeld je nu eens in dat de melding van de lege batterij jouw pijn is,
en de bedrading en de processor jouw brein. Bij chronische pijn zit de pijn niet waar je de
pijn waarneemt in jouw lijf, maar hogerop in de bedrading.

Injuries are our best teacher

Chronische blessures zijn er niet voor niets. Je kunt er zoveel uit leren, alleen zijn we vaak
zo druk bezig met het zoeken naar een snelle oplossing, dat we vergeten naar de oorzaak
te kijken. Dat is nu net wat ons brein wil, namelijk afleiding. Door te focussen op onze
lichamelijke pijn, blijven we in ons hoofd en verliezen we het contact met ons gevoel. Ons
brein vindt gevoel namelijk maar wat spannend. Wees eens eerlijk, kun jij je emoties
voelen, zonder ze weg te willen hebben?

Ik ben van mening dat wanneer we niet luisteren naar ons gevoel, het brein ons gaat
afleiden door fysieke problemen te ontwikkelen. Des te meer wij dingen niet willen voelen
en deze juist willen onderdrukken, des te aannemelijker het is om fysieke klachten te
ontwikkelen.

Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik, net wat jij nu wellicht denkt, ”Ok ja,... wat nu?”
Wat kan ik hier nu mee? Niemand die mij hier ooit iets over heeft verteld.  
Nee, dat klopt! De zorg is helaas zo ingesteld, dat we alleen een vergoeding krijgen als we
een label of diagnose eraan kunnen koppelen. Daarom is het plakken van zo’n labeltje
belangrijk in onze maatschappij. Begrijp me niet verkeerd, want een diagnose kan zeker
erg belangrijk zijn. Alleen soms pas jij net niet in zo’n hokje, wat dan?
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Don't rely to much on lables for to often they ar fables
-Charles H. Spurgeon-



Het kan zijn dat jij al een diagnose hebt gekregen, maar dat het herstel anders loopt dan
je had verwacht. Of dat je juist nog geen diagnose hebt, omdat er ‘niets te vinden is’?

Vraag: Wat is de huidige situatie van jouw blessure en hoe voel jij je daarover? Voel jij je
begrepen en serieus genomen of juist helemaal niet?
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Wist jij dat in wetenschappelijke onderzoeken dezelfde abnormaliteiten worden gevonden
bij mensen zonder klachten, als mensen met klachten? Hoe kan het dan dat het ene mens
wel klachten heeft, en de ander niet?

Opdracht: Lees hier mijn blog over het onderzoek met de linkjes naar de artikelen:

https://www.connectingfootsteps.nl/geen-klachten-wel-afwijkingen/
https://www.connectingfootsteps.nl/geen-klachten-wel-afwijkingen/


Bij elke klacht die we hebben, willen we weten wat het is. Eigenlijk maar om één reden:
we willen ons er mee kunnen identificeren. Ofwel het willen begrijpen van de klacht. Op
zich is dat logisch, want we willen weten of we niet iets ernstigs onder de leden hebben. 

Zodra we het weten en begrijpen, kunnen we er wat aan doen. Het liefst zo snel mogelijk.
Maar wat zegt zo’n labeltje nu eigenlijk? Het stellen van een diagnose, een naampje, zodat
we eindelijk weten wat we hebben. Maar wat zegt dat naampje dan? Gaat het niet om de
oplossing van dat naampje? 
Begrijp mij niet verkeerd, want we hebben de zorg nodig! Ik ben blij dat er artsen zijn die
mij kunnen helpen als het nodig is. Waar ik wel een beetje van schrik, is het
standaardiseren van een oplossing.
Laat ik mijn eigen ervaringen als voorbeeld nemen. Ik ben afgestudeerd als
podotherapeut. In die hoedanigheid zag ik veel mensen met een hielspoor. Deze mensen
werden veelal doorgestuurd omdat er een zooltje nodig zou zijn. Eerst geloofde ik dat,
maar na een aantal jaar ervaring begon er bij mij iets te knagen. Hoe kan het nu dat de
ene persoon wel geholpen is met zo’n zool en de andere niet? Wat maakt het verschil? Ik
merkte dat er meer speelde.

Quick fix vx Transformatie
Ik realiseerde steeds meer dat ik voor veel mensen een tijdelijke oplossing aanbood, wat
eigenlijk niet was wat ze werkelijk nodig hadden. Ik ben hooggevoelig en mijn visie als
podotherapeut is altijd anders geweest dan gemiddeld. Ik voelde vaak emoties bij een
cliënt, maar ik had toen nog geen idee wat ik er mee kon. Totdat ik steeds meer inzicht
kreeg en verder ging doorvragen. Niet klachtgericht, maar mensgericht
onderzoeken. Iedereen heeft zijn eigen klacht, zijn eigen verhaal en zijn
eigen onderliggende oorzaak. 
Ok leuk, hoor ik je denken, maar hoe pak ik het dan aan? Dat zijn heel herkenbare
gedachten; de ‘hoe’ vraag. Het is aan jou om de volgende stap te zetten. Sla maar snel om
naar de volgende pagina.
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The next step
 Jij bent klaar voor een andere benadering. De eerste stap is: durf uit te zoomen en bijt je
niet vast in je klacht. Veel antwoorden die jij zoekt zitten verstopt in jezelf. Ben jij klaar om
hier eens contact mee te maken? Dan kan ik je mijn geleide meditatie adviseren. 

Heel vaak ervaar ik bij het uitspreken van het woord meditatie al direct een weerstand. Ik
zie meditatie als een moment om stil te staan bij jezelf. Iets dat we veel te weinig doen.
Terwijl alle antwoorden die jij nodig hebt voor je herstel al in jezelf aanwezig zijn, alleen
kun je er nog niet bij. Wanneer je voor het eerst mediteert zal je verschillende dingen
opmerken. Hoe vaker je het doet, des te meer je opvalt. Het kan onrustig zijn, je kunt je
afgeleid voelen. Misschien voel je je wel eenzaam of ongeduldig. Dit hoort er allemaal, ik
was in het begin ook afgeleid en onrustig.Ik neem je mee naar een gesprek met mezelf.

“Waarom doe ik dit ook alweer? Om kalmer en rustiger te worden? Nou, ik voel me
allesbehalve kalm. Pff, ik merk dat ik gefrustreerd raak. Misschien ben ik gewoon niet zo
goed in dat mediteren? Nee inderdaad dat mediteren is niks voor jou Linda. En dat gevoel
wat steeds heftiger wordt, dat voelt helemaal niet comfortabel. Stop er maar mee, je kunt
beter iets nuttigs gaan doen.”
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The goal of meditation isn’t to control your
thoughts. It’s to stop letting them control

you
- unknown-



Weerstand bij meditatie
Het is heel normaal deze weerstand te ervaren. Je gaat lekker uit je comfortzone en je
brein vindt dat reuze interessant. Zie het als sporten. Wanneer jij net iets anders traint dan
normaal, wordt je spier uitgedaagd en gaat het zich ontwikkelen. Zo werkt dat ook met je
brein. Net als dat jij genoeg excuses kunt vinden om niet te sporten, zijn er ook genoeg
excuses te vinden om het niet te proberen. "Het past niet bij me, ik merk geen verschil, ik
kan het niet, etc." Geef je daaraan toe, dan krijg je wat je kreeg. Wil je het dit keer anders,
dan kun je deze gedachten observeren. Zie het als een gedachtenstroom die je probeert af
te leiden, maar geef er niet aan toe. Het geeft je waardevolle informatie in plaats van
frustratie. Ik wil je uitnodigen de ‘mijn fantastische blessure meditatie’ eens te proberen.
Sta jezelf toe te voelen wat je voelt. Is er irritatie of woede in je, ervaar je een gebrek aan
eigenwaarde, ga je gebukt onder zelfhaat? Ontmoet deze gevoelens in je lichaam en geef
ze het geschenk van je aanwezigheid. Zo kijk je steeds eerlijk naar jezelf, en daarmee naar
je relatie met anderen, en kan er uiteindelijk transformatie optreden.
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Opdracht:
Meditatie: Start hier de meditatie en schrijf de uitwerking op de volgende
pagina op.

https://youtu.be/w8A0dPF_0I4


 Meditation moments door Michael Pilarczyk
 Headspace 
 Insight timer
 

Tip: Wil je verder experimenteren met meditaties? Of ben je op zoek naar
andere soorten meditatie. Hieronder deel ik een aantal apps die ik zelf ook heb
gebruikt in het begin.

Vraag: Wat heb je waargenomen tijdens de meditatie? Beschrijf hier wat de meditatie
met jou heeft gedaan.
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" Hoe stiller je
wordt, hoe meer je

kan horen"

https://www.meditationmoments.nl/
https://www.headspace.com/
https://www.headspace.com/
https://insighttimer.com/


Blessures geven mij
stress en maken mij

angstig
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“Ik vertrouw mijn lichaam niet meer ”
“Ik ben bang dat het terug komt”   
“Ik ben bang dat het nooit meer over gaat”
“Ik ben bang dat ik niet meer doen wat ik leuk vind”
“Door deze blessure kan ik niet meer bewegen en dat verzwakt mijn fitheid”  
“Doordat ik niet kan sporten, krijg ik mijn hoofd niet leeg”
“Ik hoor er niet meer bij door mijn blessure”
“Ik kan niet laten zien wat ik waard ben”
“Ik mis mijn vrijheid om te doen en laten wat ik wil”
“Ik ben jaloers op mensen die wel lekker kunnen sporten”
“Ik moet er mee leren leven”
“Ik ben zo ontzettend boos op mijn lijf”
“Ik ben boos op mijn therapeuten omdat ze mij beterschap beloven, maar het
resultaat er niet is”

Elke blessure gaat gepaard met pijn. Dan heb ik het niet over de lichamelijke pijn, maar
de pijn van binnen. Het gevoel en de gedachten. Een opsomming van veel gehoorde
gedachten en gevoelens bij een blessure:

Kijk eens eerlijk naar jezelf. Hoeveel van deze gedachten heb jij al gehad? En welke is het
meest aanwezig? Ik kreeg mijn eerste echte blessure toen ik ongeveer 13 jaar oud was. Ik
verstuikte mijn enkel met voetbal. Ik liep daar veel langer mee rond dan de
voorgeschreven 6 weken. Ik kon alleen maar denken; wanneer kan ik weer sporten?
Hoelang gaat dit nog duren? Zal het ooit overgaan? Totaal heb ik er uiteindelijk zeker een
jaar mee gelopen. Ik zat in een negatieve spiraal, omdat niets hielp. Ik werd er moedeloos
van en raakte gefrustreerd.
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Gedachten als leermeester 
Pas later begreep ik waarom ik deze gedachten had. Ze lijken heel negatief, maar kunnen heel
waardevol zijn. Het zegt namelijk heel veel over jou. Gedachten zijn er niet voor niets, het staat
voor een gevoel. Ik wilde de blessure zo snel mogelijk oplossen, maar mijn lichaam dacht daar
anders over. Wilde het mij misschien iets vertellen…?

Feelings are thoughts in motion in the body and thoughts
can be changed

- Louise Hay-
 

Laten we er eens dieper op inzoomen. Bijvoorbeeld: als ik zeg dat ik mijn lichaam niet meer
vertrouw, zeg ik daar indirect ook mee dat ik mijzelf niet meer vertrouw. Maar waarom
vertrouw ik mijzelf niet meer? Ik voel mij onzeker.
Of als ik zeg dat ik jaloers ben op andere fitte sporters, wat maakt dan dat ik daar jaloers op
ben? Wat zegt dat over mij? Heb ik misschien een diep verlangen? Ik voel een gevoel van falen.
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Opdracht:
Schrijf eens op welke gedachten jij momenteel het meest ervaart en
onderzoek wat dat zegt over jou, door de volgende vragen te
beantwoorden. 

1) Is het waar? (Ja of nee. Bij nee, ga naar vraag 3) 
2) Kun je absoluut weten dat het waar is? (Ja of nee) 
3) Hoe reageer je en wat gebeurt er wanneer je die gedachte gelooft?
4) Wie zou je zijn zonder die gedachte?
5) Wat is het gevoel dat bij jouw gedachten hoort?



Door mijn blessure voel
ik mijzelf niet fit
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Een vaak gehoorde uitspraak bij een blessure is dat mensen zicht niet fit voelen wanneer
ze een blessure hebben. “Ik kan nu niet bewegen en dat is ongezond.” Maar is dat zo?
Veel mensen hebben wel gehoord van de uitspraak “zitten is het nieuwe roken”. Hier ben
ik het zeker mee eens! We zitten tegenwoordig zoveel en ons lichaam is daar niet voor
gemaakt. Maar waar ik het niet mee eens ben, is de stelling dat als jij door je blessure niet
kunt bewegen, jij je automatisch niet fit voelt! Fitheid bestaat zeker niet alleen uit
beweging en voeding, maar uit nog veel meer domeinen. Zelf werk ik met het 6 domeinen
model van Physis als we praten over vitaliteit ofwel het vermogen om te herstellen. In de
afbeelding hieronder zie je uit welke domeinen vitaliteit voor mij bestaat.
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Als jij wilt herstellen heb je daar maar een ding voor nodig en dat is energie. Een optimaal
functionerend lichaam heeft 100% energie nodig. Van deze energie gaat 30% van je
energie naar je brein, nogmaals 30% naar het functioneren van het immuunsysteem en
dan houd je nog 40% over voor ons dagelijkse leven. Denk aan werk, hobby’s of sporten
etc.  

The bigger picture



Wanneer een of meerdere van de bovengenoemde domeinen uit balans raakt, dan
verandert er veel in het lichaam. Zowel fysiek, hormonaal, neurologisch als psychisch. Al
snel verandert de ontstekingsgraad in het lichaam. Dit wordt ook wel ‘low grade of
inflamation’ genoemd. Het draagt niet alleen bij aan meer blessures en onbegrepen
pijnklachten, maar kan ook zorgen voor minder herstel, minder vitaliteit, meer moeite om
af te vallen en een aantal psychische klachten. 

De reden waarom ik met deze domeinen werk is omdat ik jou wil laten inzien wat “the
bigger picture” kan doen voor jou.

Ben jij vaak futloos en moe?
Heb jij vaak last van ochtendstijfheid?
Word jij in de nacht meerdere keren wakker?
Heb jij vaak een opgeblazen gevoel?
Heb jij vaak gewrichtsklachten?

Vragen: 

Grote kans dat jouw domeinen uit balans zijn, waardoor het herstel vertraagd. 

Wil jij van deze klachten af en ben je benieuwd hoe je dat kunt doen? 
Boek dan snel een gratis ontdekkingssessie

www.connectingfootsteps.nl/
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Ik word er gek van dat
iedereen maar vraagt
wanneer ik weer mee

kan doen
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Zoals ik al eerder schreef is in mijn visie een blessure nooit alleen fysiek. Ik hoor vaak om
mij heen dat mensen met een blessure het moeilijk vinden om daar over te praten. Als jij
aan een teamsport doet, en je gaat weer kijken bij je team, krijg je altijd de vraag: “En hoe
gaat het? Wanneer kun je weer mee doen?” Maar jij hebt geen antwoord en dat doet pijn.
Want er is vaak een enorme wil om daar weer te staan, maar jouw lichaam denkt daar
anders over. Om die confrontatie uit de weg te gaan, kom je op een gegeven moment
maar niet meer. Je hebt het gevoel dat je toch niets kan toevoegen en je voelt jezelf niet
waardevol. Laat me raden: ik gok dat het in jouw hoofd gaat, net zoals het in mijn hoofd
ging!

Gebeurtenis:
Een teamgenootje vraagt aan mij; Hey Linda, hoe gaat het met je blessure? Denk je dat je
dit jaar nog kunt spelen? 
Gedachten:
Je ziet toch dat ik ongelukkig langs de lijn sta, je hoeft niet zoveel van mij te verwachten, ik
weet het niet, mijn antwoord is nog steeds hetzelfde als vorige week.
Gevoel:
- Verdrietig: omdat ik nog steeds niet ben waar ik wil zijn.
- Geïrriteerd: omdat ze weer die vraag aan mij stellen en ik nog steeds geen antwoord
heb.
- Angst: Zal ik daar nog komen?
- Eenzaam: ik voel mij buitengesloten, omdat ik niet mee kan doen.
Gedrag:
ik doe afstandelijker omdat ik het er niet over wil hebben. Ik word stiller en vermijd meer
contact. Ik kom niet meer. 
Gevolg:
Meer eenzaamheid, meer frustratie, meer pijn, meer ongeluk.
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Best pijnlijk vond ik deze situatie. Totdat ik ontdekte wat mijn eigen aandeel is in dit
geheel. De reactie op alles bepaal jij namelijk zelf. Ik laat nu dezelfde situatie zien, maar
dan met de nieuwe inzichten. 

Gebeurtenis:
Een teamgenootje vraagt aan mij; Hey Linda, hoe gaat het met je blessure? Denk je dat je
dit jaar nog kunt spelen? 
Gedachten:
Positief: Goh, wat aardig dat je zo meelevend bent.
Tip: Een medespeler verwacht niets van jou, maar is wel nieuwsgierig naar jou en je
herstel. Het is een liefdevolle vraag. 
Actie: Als jij het moeilijk vindt om het erover te hebben, mag je dat ook vertellen. Delen
van kwetsbaarheid is namelijk heel krachtig en verbindend. 
Voorbeeld: Goh lief dat je er naar vraagt. Ik snap dat jij het ook wilt weten, alleen ik weet
het zelf nog niet. Ik vind het ook heel moeilijk om het daar steeds over te hebben, omdat
ik het liefst ook daar weer sta. Ik zal je op de hoogte houden. 
Daarnaast neem je bewust waar welke emoties in dit gesprek voorbij kwamen, maar nu
zonder oordeel. 
Gevoel:
Opgelucht: Ik ben bij mezelf gebleven en accepteer de situatie.
Gedrag:
Ik blijf in verbinding en geef mijn eigen grenzen aan. 
Gevolg:
Verbinding, openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid.
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“Staying vulnerable is a risk we have to take
if we want to experience connection.” 

– Brené Brown-



Dit alles is al best veel informatie! Daarom is het nu tijd om je brein even lekker
ontspannen door middel van deze leuke puzzel pagina.

Even ontspannen25

Een mooie rebus

Woordzoeker: Stuur de oplossing op naar
Linda@connectingfootsteps.nl en win een leuke prijs*.

*Bij elke 25 inzendingen wordt er een winnaar getrokken



Even ontspannen26
Het Betoverde doolhof

Door de blokkades te zien vind je je weg



Even ontspannen27
Zoek de 10 verschillen

Gemaakt door Lisa Inderdjiet 



Van herkenning 
naar verkenning
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Waarschijnlijk klinkt het verhaal wat ik heb beschreven voor jou niet onbekend. Misschien
heb je al wat tips mogen ontdekken waar je wat mee kunt. Mooi! Alleen, er rest
waarschijnlijk nu nog een vraag: “Wat nu?” of “Hoe kom ik toch van die
vervelende blessure af?”. 

Herstel is voor iedereen uniek, maar achter de noodzaak van herstel schuilen prachtige
antwoorden. Ik wil jou graag nog een stukje verder begeleiden op jouw avontuur. In dit
stuk gaan we van herkenning, naar de volgende ontdekking. Ik vind het zelf ontzettend
jammer dat ik dit niet eerder wist. Dit had mij een hoop piekeren en gedachten gescheeld.
Mij heeft deze benadering en daaruit volgende inzichten, ontzettend veel gebracht en dit
gun ik jou ook. Ik denk wel dat het noodzakelijk is om voor jezelf te onderzoeken of je klaar
bent voor deze stap. In het volgende deel gaat het nog een stukje dieper. Ik wil je graag
meenemen in de fascinerende werking van energie. 
Mocht je er niets voor voelen of misschien wel weerstand voelen, dan is dat helemaal oké.
Iedereen heeft zijn/haar eigen pad. Probeer voor jezelf alleen te onderzoeken waar deze
weerstand vandaan komt. Want ook hierin zit een enorme schat van waarde.

Opdracht: Doe nu de test of je klaar bent voor de volgende stap

Nee
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Geloof ik dat
alles energie is?

Voelt het goed
om nog een

stukje te
verdiepen?

JA

Ga naar bladzijde
34

JA Begin dan direct op
de volgende bladzijde 

Ga naar bladzijde
34

Nee

Wil ik meer weten over
de fascinerende

werking van energie?

JA

Nee



                      

Alles is energie!
Alles wat je hoort, ziet, denkt en voelt is energie. Energie is een trilling en elke trilling heeft
een bepaalde frequentie. Naast het fysieke lichaam, hebben we ook een energetisch
lichaam wat is opgebouwd uit een complex energiesysteem. Een belangrijk onderdeel van
dit systeem zijn de bewustzijncentra’s. Ook wel chakra’s genoemd.

Is dat niet een beetje zweverig dan? Ja, dat was ook mijn
eerste reactie, maar toen ik mij begon te verdiepen in
deze chakra psychologie, ging er een wereld voor mij open.
In ons lichaam zitten heel veel energiecentra's, maar er zijn 
7 punten die het belangrijkste zijn. Deze 7 energiecentra's zitten
verankerd zijn in ons ruggengraat en hebben elk hun eigen
thema. 

Maar hoe werkt dat dan?
Ik geloof dat wij allemaal op aarde zijn om tot bewustzijnsgroei te komen. Iedereen is hier
voor zijn eigen unieke lessen. Voor mij is bewustzijn de opgedane kennis plus de
ervaringen die je meemaakt. Echter hebben wij als mens vaak een mening over die
ervaringen. Die zijn fijn en positief, of niet fijn en negatief. Alle ervaringen die wij
meemaken dragen bij aan onze bewustzijnsgroei, wat zorgt voor heelheid. Als je het zo
bekijkt, is er eigenlijk helemaal geen negatieve of positieve ervaring. Omdat elke ervaring,
hoe vervelend soms ook, ons iets wil vertellen. De ziel in ons wil graag alle ervaringen
gaan beleven, maar onze gedachten en gevoelens denken daar anders over.
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If you want to find the secrets of the
universe, think in terms of energy, frequency

and vibration.” 
– Nikola Tesla-

uit heg boek van Anodea Judith



Chakra blokkade
Soms zijn er van die ervaringen die wij niet nog een keer willen beleven. Je bent
bijvoorbeeld een keer flink afgewezen, je hebt een gebroken hart of ervaart het gevoel van
eenzaamheid. Doordat jij in je hoofd hebt besloten dit is te pijnlijk en wil ik niet nog eens
meemaken zet je een bepaalde gedachte vast.Deze blokkeert bepaalde energie in een
chakra, waardoor je deze ervaring in de toekomst uit de weg gaat. Ook als dit een prettiger
ervaring had kunnen zijn. Een chakra kan net als je neus open of dicht zitten. Als er een
lucht voorbij komt die stinkt, dan doe je snel je neus dicht. Loop je langs heerlijke
bloemetjes, dan doe je juist je neus open. Oftewel, als je een nare ervaring hebt
meegemaakt, dan sluit je die chakra en als je een fijne ervaring hebt gehad, dan open je
de chakra. Uiteindelijk gaat het erom dat je alle ervaringen zonder oordeel kunt
doorvoelen, zodat je een chakra helemaal niet hoeft te sluiten. Dat alles mág stromen en
dat je de puurheid van de ervaring zonder oordeel kunt toelaten. Misschien krijg je nu de
vraag "en wat heeft dit dan met mijn blessure te maken?" Dat leg ik je graag uit. 

Ik geloof dat de meeste lichamelijke en psychische klachten ontstaan door een verstoring
in de werking van een chakra. Dit kan ontstaan wanneer jij een onverwachte of pijnlijke
ervaring hebt meegemaakt. Omdat deze ervaring zoveel met je heeft gedaan, wil je dit niet
nog een keer voelen. Je gaat de ervaring wegstoppen. Best jammer, want voor jouw ziel is
dit een gemiste kans om te groeien. Dus zul jij steeds in situaties terecht komen waarin
opnieuw gevraagd wordt deze ervaring op te pakken (dit kan voor jou onbewust gaan). 
Wanneer je deze situatie uit de weg blijft gaan, kan dit zich op een gegeven moment gaan
uiten in een fysieke klacht. Eigenlijk is dit het laatste stadium waarin de chakrablokkade
om aandacht schreeuwt.
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““We either get success or lessons. If we learn our
lessons successfully, we get both.”

– Anodea Judith-



Ik geloof dat wanneer jij een (chronische) blessure hebt, je eigenlijk kunt zeggen dat jij
(onbewust) ook een thema hebt waar je mee aan de slag mag. Dat er absoluut een
koppeling is tussen een fysieke klacht en een blokkade in het energetische systeem. Het
vraagt jou om op reis te gaan. Niet naar een lekker tropisch oord, maar een
ontdekkingsreis naar jezelf om vooral te genieten van een prachtig mooi proces. Ook jouw
chakra systeem heeft informatie, die jou kan laten groeien, kan laten bloeien en kan laten
stralen. 

Take your steps from inside out
Herstel de verbinding met wie je

werkelijk bent
– Linda van der Helm-

Volgens de sjamanen is er maar één ziekte met één medicijn. De ziekte: het
verwijderd zijn van jezelf, je pure kern. Weg van je lichaam, hart, gevoel, intuïtie, ziel

en het grotere geheel. 
Het medicijn: Herstellen van de werkelijke verbinding met jezelf. Het zit al in je, je

hoeft alleen maar naar te luisteren. Kom uit je hoofd, verbind je met jezelf en laat je
helen door de wijsheid van de natuur 
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Boek dan een medicijnwiel consult
Ontdek jouw eigen medicijn met behulp van het medicijnwiel.
Soms zoek je naar antwoorden over jezelf en je leven. Door de
inzichten van het medicijnwiel leer je jezelf beter begrijpen,
zodat je ontdekt waar jij jouw aandacht op mag richten om in je
kracht te komen. Nieuwsgierig of meer weten? Kijk snel op mijn
website!

Wil jij ook jouw medicijn ontdekken?
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Let's start your
journey

Ben jij ook zo nieuwsgierig welk thema jou dan in de weg staat? Of
wil je mijn visie eens ervaren? Ik begeleid je graag! Let's meet! 

 
Scan de QR code of bezoek mijn website: 

 www.connectingfootsteps.nl

Conclusie

“Obstacles do not appear in your way in
order to stop you. Rather, they appear in

order to strengthen and hone you and your
plans. They are not your enemy. They are
your secret ally, but only if you treat them

as friendly forces of nature.” 
– Anodea Judith-



Je Lichaam als toegangspoort
Misschien is de stap over de fascinerende werking van energie niet de stap die jij nu zoekt.
Dat is helemaal oké. Iedereen heeft zijn eigen weg in het bewustwordingsproces. Voordat
ik startte met mijn proces, zijn er ook andere stappen aan vooraf gegaan om hier te
komen. Deze wil ik graag  met je delen. Wanneer ik terug denk aan de tijd van mijn
blessures wilde ik maar één ding: snel herstellen! Ik wilde weer sporten, weer mee doen
en zocht dan ook altijd gelijk naar een oplossing.

Pas later besefte ik dat het zoeken naar een oplossing, eigenlijk een weerstand is op het
accepteren en verwelkomen van de pijn en de gevoelens. Een gecreëerd
reactiemechanisme waarin ik de pijn en het gevoel niet hoef aan te kijken en te
onderzoeken. Uit angst voor het verlies van controle en afwijzing. Hierdoor ging ik alles
buiten mijzelf zoeken. De zoektocht met verschillende therapieën, de projecties op
anderen die je liefhebben. Misschien is dit ook herkenbaar voor jou.

Het niet kunnen accepteren van hetgeen wat er is en “ermee kunnen zijn”. Het weglopen
van, het projecteren op, het ontkennen van de emoties en gevoelens binnen in jezelf. Het
niet kunnen dragen en verwerken van gevoel wat in je leeft. Je vind iets goed
of fout van jezelf en dat “foute” mag er niet zijn en het is zo makkelijk om het te
projecteren op de buitenwereld.
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Discomfort is the call to set yourself free.
-Byron Katie-

Opdracht:
Durf jij nu eerlijk bij jezelf te onderzoeken wat je voelt? Wat is nu het
gevoel wat je niet wilt hebben? Is dat het gebrek aan controle over de
situatie wat je vervelend vind? Het gevoel van onvermogen? Of voel je
een flinke dosis angst? Onderzoek eens op een liefdevolle manier wat
er nu bij jou speelt. 



Ik geloof dat jij ontzettend veel kunt leren via jouw lichaam. Dat jouw lichaam een
toegangspoort is tot bewustzijnsgroei. Daarom heb ik dit boekje over blessures
geschreven. “Injuries are our best teacher”, wat mag jij leren van jouw eigen leraar. 
Er is geen goed of fout in de dingen die jij voelt, ervaart of beleefd. Het is jouw weg, de
leerzame weg. Als je net zoveel van reizen houdt als ik, dan kan ik je deze reis van harte
aanbevelen. Het is de reis naar een tropisch oord vol vrijheid binnen in jezelf. 
Ik kan me voorstellen dat er er nu gedachten komen als "Nou, vertel mij maar eens wat ik
ervan kan leren? "Okay, let’s do it!

Ik ga nu de allerbelangrijkste les delen die ik de afgelopen jaren heb geleerd:

Maak contact met je lichaam en ga voelen!
Mensen die mij kennen, kunnen bevestigen dat ik vroeger een enorm hoofdmens
was. Analytisch, piekerend, paniekstoornissen, alles gecreëerd in mijn brein.
Soms betrap ik mijzelf hier nog wel eens op, maar nu weet ik wat ik daarmee kan
doen. 
Ik geloof dat de allerbelangrijkste stap voor het ervaren van jouw herstel groei en vrijheid
is, dat jij weer contact maakt met je lichaam. Dat je uit het drukke koppie, contact kan
maken met je gevoel, met je hart. 

Dit kan volgens mij maar op een manier: Door letterlijk en figuurlijk stil te staan. En laat
die blessure dat nou net voor jou geregeld hebben. Mooi! Want zeg eens eerlijk hoe vaak
sta jij eens stil bij jezelf in de haast van het dagelijks leven? 
Vroeger vond ik deze zin best cliché; alle antwoorden zitten in jezelf. Maar nu kan ik het
bevestigen, het is waar! Alle antwoorden zitten in jezelf, alleen kun je er soms nog niet bij.
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The answers are never 'out there. ' All the
answers are 'in there, ' inside you, waiting to be

discovered..
-Chris Prentiss-



Toch zou jij dit wel willen want zo nieuwsgierig ben jij. Het mooie is dat jij dit zélf weer
opnieuw kunt gaan leren en creëren. Opnieuw? Ja! Als baby en kind kon jij dit namelijk
fantastisch, alleen ergens ben je dit kwijt geraakt, ben je beschadigd in het voelen. Heb je
wellicht angst of afwijzing ervaren op je gevoel? Heb je daardoor (onbewust) besloten dat
het niet meer voelen de veiligste methode is om te (over)leven? En dan vraag ik jou nu om
dat toch te doen? Hoe dan? 

Hoe maak ik weer contact met dat mooie, pure, kwetsbare deel in mij? 
Ik voel dat dit voor iedereen verschillend is en iedereen zijn/haar eigen ingang mag
ontdekken. Natuurlijk deel ik met liefde een aantal tips, die mij hebben geholpen. 

De allereerste tip die ik ga geven is van toepassing op alle volgende. 

Mindfullness/bodyscan.
Het allereerste waar ik ooit mee ben begonnen, is het
doen van een bodyscan. Ik gebruikte de bodyscan van
Edel Maex. Alleen die zwoele Belgische stem zorgde er
al voor dat ik ontspande en soms zelfs in slaap viel! Het
liet mij heel bewust worden van mijn lichaam en ik
begon mij heel langzaam weer te openen voor contact
met mijn lijf. Probeer ook eens een bodyscan en kijk
wat het met jou doet.
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Creëer een veilige plek voor jezelf waar je
niet gestoord kunt worden.
Zet je telefoon uit en zorg voor zo min mogelijk afleiding, zorg voor rust. Zeker
in het begin kun je merken dat je hoofd afleiding wil gaan zoeken. Bij mij was
dat bijvoorbeeld enorme jeuk in mijn neus. Maar het kan ook zijn dat je je
telefoon wilt checken. Dus hoe min mogelijk afleiding, des te beter!



Verdieping
In mijn beleving zijn voor bewustzijnsgroei kennis en ervaringen nodig. Ik heb
mij dan ook de afgelopen jaren verdiept in de mind-body connectie,
bewustwording en vooral in mijzelf. Wanneer je er echt open voor staat en dat
uitspreekt naar jezelf, trek jij echt aan wat voor jou passend is. Dit wordt ook
wel de wet van aantrekkingskracht genoemd. Voor mij waren dat boeken,
films, workshops en cursussen en nog steeds blijf ik mezelf verdiepen, maar
vooral ervaren. 

Bewuste bewegingsvormen
Vroeger voelde ik de drang om alleen maar fanatiek of prestatiegericht te
sporten. Wanneer ik een blessure had, stond dit mij dan ook enorm in de weg
om te doen wat ik nou zo leuk vond. Ik heb meerdere verschillende
sportblessures gehad en achter gezien was dat niet voor niets. Ik heb niet
geluisterd naar mijn lichaam  Uiteindelijk kwam ik erachter dat bewegen echt
bij mij hoort, maar ik heb er wel voor gekozen dit op een andere manier te
doen. Ik noem het bewust bewegen. Dat betekent níet dat ik niet zweet of mijn
hartslag laag houdt, maar wel dat ik meer in contact met mijn lijf beweeg in
plaats van hoofd gestuurd bewegen.  
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Meditatie.
Ik schreef eerder in dit boekje al dat meditatie experiëntieel kan zijn om met
jezelf in contact te komen. Ik kan nu alleen maar zeggen: ga het eens proberen!
Ga dat moment voor jezelf inplannen en ga aan de slag. Ervaar wat dit moment
kan betekenen en onderzoek je eventuele weerstand hiertegen.

Ben je tot hier gekomen?
Dan wil je vast meer weten. Voel je welkom en neem deel aan mijn
online/live events/lessen.



Als podotherapeut ben ik zeer lichaamsanalytisch opgeleid, maar dan vanuit
het hoofd. Toen ik mij realiseerde dat ik mijzelf niet gelukkig voelde als
(sport)podotherapeut en zoekende was naar iets anders, kwam Functional
Patterns op mijn pad. Functional Patterns is een holistische, functionele
trainingstherapie. Mijn analytische mind kon het geluk niet op en de
verdieping in menselijke houdingen heeft mij enorm veel gebracht. Alleen
merkte ik dat ik er zo mee bezig was dat ik mijn energie vooral in mijn hoofd
was en niet meer voelde  in mijn lijf. Nog steeds pas ik deze technieken toe op
mijzelf en mijn cliënten, maar dan op mijn eigen manier.

Naast het echt sportief bezig zijn, was ik ook toe aan een zachtere en liefdevolle
manier van bewegen. Ik besloot mij eens te te verdiepen in yoga. Vaak is de
gedachten bij yoga juist het elastisch, lenig en soepel maken van jezelf. Maar
dat is absoluut niet mijn intentie, omdat ik in de praktijk ook heb gezien hoe je
je lijf daarbij juist uit functionaliteit kunt trainen. Ik heb veel verschillende
vormen geprobeerd totdat ik bij een vorm kwam die bij mij past. Ik heb bewust
voor yoga vormen gekozen waarbij ik echt contact maak met mijn gevoel. Ik
raad ook iedereen aan zijn eigen onderzoek te doen. Kijk goed wat bij je past! 
 
In dit stukje heb ik slechts mijn eigen ervaringen besproken, maar er zijn nog
zoveel andere manieren om bewuster te bewegen. Ga op onderzoek en
ga lekker spelen!
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We don't stop playing because we grow old;
We grow old because we stop playing

-Georde Bernard Shaw- 



Vanuit mijn hart geschreven 
hoop ik dat jij je pijn nu anders mag beleven

Dat jij deze inspiratie juist nu mocht lezen
Zodat je niet meer hoeft te vrezen 

 
Dat je mag starten met een mooi proces

op weg naar innerlijk succes
Dat je mooie lessen mag gaan leren 
En jouw eigen stappen mag creëren

 
De roep naar bewustzijnsgroei begint vaak met pijn

Fysiek of metaal
We kennen het allemaal

Het moet weg, het is niet fijn
 

Het zet je stil
Precies wat je niet wil

Het vraagt je verticaal te bewegen
Daar kom je die blokkades tegen

 
Het begon al aan je te knagen

En om jouw aandacht te vragen
Je mag het nu ontvangen en verwelkomen

Laat alles maar lekker stromen
 
 

Ik geloof dat wanneer jij een (chronische) blessure hebt, je eigenlijk kunt zeggen dat jij op
onderzoek mag. Nu je weet dat er absoluut een koppeling is tussen een fysieke klacht en
gevoelens en emoties, vraagt het jou uit de comfortzone te gaan. Een ontdekkingsreis naar
jezelf om vooral te genieten van een prachtig mooi proces. Ook jouw blessure heeft
informatie, die jou kan laten groeien, kan laten bloeien en kan laten stralen. 
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Vergeet niet te genieten en te stralen
En ontvang de liefdevolle signalen

 
 

Door je verticaal te bewegen kun je je
horizontaal verplaatsen.

-Linda van der Helm-

Let's start your
journey

Ben jij geïnspireerd en wil je direct aan de slag? Meld je dan nu aan
voor een gratis kennismakingsgesprek of volg een van mijn

workshops of lezingen. 
www.connectingfootsteps.nl 
Linda@connectingfootsteps.nl

0640399279
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De OPLOSSING voor Jouw blessure is GENIAAL
 
 
 

Ben jij boos op jouw blessure?
Omdat je niet weet hoelang het nog gaat duren?

Je wilt zo graag alles weten en verklaren
Het duurt al zo lang, soms wel jaren

Heb jij misschien een bepaalde overweging
Die je weerhoudt van je dagelijkse beweging

“Het komt door die operatie” of “dat ongeluk”
en “in onze familie is dit ook allemaal stuk”
Ik heb de oplossing en het werkt GENIAAL
Word weer vertrouwd met je lichaamstaal

Ga er eens vanuit dat er geen toevalligheden bestaan
Dat het van jou vraagt op een andere manier open te staan

En voor deze taal hoef jij geen uren te studeren
Het vraagt alleen je lichaam liefdevol te waarderen

Hulp nodig om te ontdekken wat het jou wil vertellen?
Maak dan een afspraak om jouw proces te versnellen
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Jouw blessure spreekt een taal die je niet kunt horen.. Daarom
presenteer ik vandaag de vertaling in woorden

  He hallo, mag ik even je aandacht?
Je vraagt van mij een enorme kracht

Maar ik zou zo graag even stil willen staan
Maar daar heb jij nogal schijt aan 

 
  He hallo, blijf jij mijn boodschap negeren? 

Tot die tijd blijf ik jou lekker blokkeren
Ik sta enorm in de weg om te doen wat jij wil

Maar wees gerust mij krijg je zomaar niet stil
 

  He hallo, begint er al wat te dagen?
Dat ik alleen maar vraag om wat te vertragen

Om te verbinden, om te doorvoelen, om te zijn
Dat ik juist super liefdevol kan zijn

 
  He hallo, kun je mij nu zien?

Dat ik er niet ben om af te zien
Dat ik er ben om jou dichter bij jezelf te brengen

Lieve jij, wil je mij niet meer ontkennen?
 

Het heeft al lang geduurd, maar de tijd is nu gekomen
Dat jouw energie door mag stromen

❤ Dat jij mag ontdekken
Dat jij mag genieten. 
Dat jij mag verbinden

Dat jij mag stralen
Dat jij mag zijn

Ik hou van mij ❣ 
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Bedankt voor het lezen! Voel je vrij om
via een van onderstaande manieren

contact op te nemen. Meer informatie
vind je op mijn website

Bekijk hier mijn facebook pagina.
https://www.facebook.com/connectingfootsteps

Bekijk hier mijn YouTube kanaal met o.a. mijn
vrijuit vitaal video's, ervaringen en meer. 

linda@connectingfootsteps.nl
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www.connectingfootsteps.nl

0640399279

Contact

Create the connecting footsteps
and walk your own path. 


