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Ervaringen van mensen die
een doorbraak hebben gehad
en de weg terug naar zichzelf
hebben gevonden.

Michiel van der Pols
Doorbraakcoach

Vanaf 2018 geef ik doorbraaksessies. Dit zijn intensieve,
diepgaande no-nonsense coachsessies van ruim drie uur
waarin je overzicht, veel zelfinzicht en een nieuwe richting
in je leven krijgt. De sessie is een mix is van psychologie,
spiritualiteit en NLP, aangevuld mijn met eigen rugzak aan
persoonlijke ervaringen.
Ik gebruik een snelle en impactvolle methodiek om jou de
dynamiek tussen je hoofd en hart beter te laten begrijpen.
In de sessie krijg je zoveel zelfinzicht dat je eigenlijk niet
meer anders wilt dan je hart te volgen en de blokkades
naar je gevoelswereld te doorbreken.
Iedereen is welkom voor een doorbraaksessie!
Vanwege mijn persoonlijke achtergrond en de methodiek
die ik gebruik, is de coaching vooral ook interessant voor
veteranen, militairen, politie- en brandweermensen,
handhavers, zorgmedewerkers en iedereen die werkt of
gewerkt heeft in een hoog-risico omgeving.

Het mooiste onderdeel van mijn werk is getuige zijn van
een doorbraak bij degene die een doorbraaksessie
ondergaat. In korte tijd verandert de energie en uitstraling
bij de ander volledig. Zo'n doorbraak zie én voel je.
Fantastisch!
Maar hoe enthousiast ik zelf ook ben over deze
doorbraken, het gaat natuurlijk over hoe de persoon zelf de
doorbraak ervaart. Daarom vertellen mensen die een
doorbraak hebben gehad in dit e-book over hun ervaringen
met de doorbraaksessie. Dit doen ze aan de hand van drie
vragen:
1) Wat was voor jou de doorbraak in de sessie?
2) Hoe heeft de sessie jouw leven veranderd?
3) Welke les/welk inzicht wil je aan anderen vanuit jouw
eigen proces doorgeven?
Ik ben er dankbaar voor dat zij hun ervaringen met jou
willen delen. Het zijn zeer persoonlijke processen waar ze
doorheen zijn gegaan. Ik bewonder hun openheid en
kwetsbaarheid dan ook énorm!
Heel veel inspiratieplezier!
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Moed betekent angst voelen
en toch je hart volgen

DICK KLEIJN (57)

Oud-militair en actief dienende
poltieman
Al bijna 40 jaar ben ik werkzaam ik
het politievak. Een hoog rechtvaardigheidsgevoel, een gevoel van iets
bijdragen aan onze maatschappij en vooral afwisselend
werk met uitdagingen heeft mij deze jaren gedreven om
mijn vak uit te oefenen. In deze jaren heb ik ook de
schaduwkant van het politievak leren kennen. Als sensitief
persoon heb ik onbewust meer opgeslagen dan ik zelf in de
gaten heb gehad. Gevolg was dat ik medio 2014 ben
uitgevallen met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).
Dit proces heeft mij doen beseffen dat ik naast opgelopen
trauma's beter voor mijzelf had moeten zorgen. Een pittige
tijd naar herstel waarbij ik heb geleerd hoe om te gaan met
trauma's in mijn leven. Ook heb ik geleerd waar mijn grens
ligt en hoe ik deze kan bewaken. Nadat ik weer in mijn
functie was teruggekeerd merkte ik dat ik nog iets had te
leren. Vraag was wat dit dan was.
Er was een moment waar ik Michiel tegenkwam en een
vorm van broederschap ontdekte. Raakvlakken met elkaar
op gevoelsniveau en herkenning van achtergronden en in
de manier van in het leven staan.
doorbraakcoaching

Een doorbraaksessie met Michiel heeft mij die verdieping
gegeven en inzicht hoe ik mezelf staande heb gehouden en
waar ik ontwikkelkansen kan pakken. Reflectie op mijn
leven en "life events" hebben mij inzicht gegeven dat ik het
grootste gedeelte van mijn leven vanuit mijn hoofd heb
geleefd. Rekening houden met anderen, nadenken welke
stappen te zetten en onvoldoende mijn hart volgen.
Aangeleerd vanuit mijn jeugd en geleid tot coping om mij
staande te houden in het leven en in mijn vak.
De doorbraak voor mij was het volgen van mijn hart en
vertrouwen in de kennis en ervaringen die ik heb
opgebouwd. Met deze inzichten is mijn leven er anders uit
gaan zien. Ik neem nu beslissingen vanuit mijn hart en
vertrouw op mijn gevoel. Er is iets gaan stromen en ik volg
de flow in mijn leven en dit voelt geweldig!
Mijn levensmotto is: Wees de verandering die je in de
wereld wilt zien (Mahatma Gandhi). Mijn levensfilosofie
is de wijsheid van de indianen: gelijkwaardig
leiderschap, maatschappelijke balans en terug naar
moeder aarde.
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Volg je hart (die klopt altijd) en zorg goed voor jezelf.
'Nee' is ook een antwoord als je voelt dat over jouw
grens heengegaan wordt - Dick Kleijn
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FRITS VAN DEN HEUVEL
VAN VARIK (53)
Officier der Mariniers, veteraan
Ik heb mijn hele werkzame leven
gewerkt in de Veiligheidsketen;
Korps Mariniers, Politie, Straatcoaches.
Ik merkte dat ik dit veelal deed vanuit wilskracht en op zoek
was naar erkenning van buitenaf. Ik merkte dat dit mij veel
energie kostte. Ik voelde wel heel veel kracht, maar het
kwam er niet uit. Het werken met straatcoaches gaf mij wel
het inzicht hoe het is om vanuit passie te werken en dat
gevoel wilde ik weer terug.
Ook was angst en wantrouwen aan de orde van de dag,
binnen de organisatie en ook bij mij. Ik wilde dit niet meer!
Ik wil leven vanuit eigen kracht, vertrouwen en passie!!
Ik besloot een Doorbraaksessie bij Michiel te boeken. Wat
een veiligheid en vertrouwen voelde ik bij hem om eerlijk
mijn verhaal te doen. In een korte tijd vloog ik over mijn
eigen leven en werd heel duidelijk waar ik vanuit mijn hoofd
en mijn hart heb gehandeld. Door deze sessie zag en
voelde ik dat ik kan en mag vertrouwen op mijn eigen
kracht en passie, zonder oordeel naar mijn omgeving en
organisatie.
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Ik zag het oog van mijn eigen storm en in dat oog zit rust,
inzicht, kracht en passie. Handelen vanuit mijn eigen
Basecamp, my trueself!
Mijn vertrouwen in eigen kracht is ongekend toegenomen
door bewustwording van het feit dat body, mind en spirit
met elkaar zijn verbonden en dat ik daarmee mijn eigen
inzicht en veiligheid vergroot heb.
Momenteel ben ik werkzaam binnen Defensie en handel
ik vanuit mijn eigen basecamp, vanuit passie en
vertrouwen! Ik gun iedere collega haar/zijn eigen
basecamp.
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BIANCA (42)
Werkzaam bij de politie

Mijn doorbraak in de sessie was het
zien van mijn tijdlijn en de dingen die ik
meegemaakt heb. Het besef dat ik de kracht heb
gehad om al deze beproevingen te doorstaan. Het maakte
voor mij nog duidelijker in hoeverre ik van mijzelf was
afgeraakt en mezelf wegcijferde voor anderen.
Het pad wat ik al aan het bewandelen was, door meer voor
mijzelf op te komen en te kiezen, werd hierdoor alleen
maar versterkt. Door mijn PTSS had ik bijna dagelijks
paniekaanvallen wat nu sterk gedaald is naar eens in de
twee of drie maanden. Ik durf nu meer naar buiten te
treden, mijn grenzen aan te geven en te zeggen wat ik wil.
Hierdoor ben ik veel dichter bij mijzelf komen te staan wat
mij veel rust geeft.
Je rugzak mag er zijn en dat is oke, dat zal nooit af
doen aan de persoon die jij diep van binnen bent.
Zolang je in jezelf blijft geloven en de kracht die je van
binnen hebt, zal je veel krachtiger in het leven staan en
je rust brengen.
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Every human has a true
authentic self and the trauma
is the disconnection from it
and the healing is the
reconnection with it.
- Gabor Maté

ROELAND VAN DE WETERING (40)
Werkvoorbereider

In de periode voor de doorbraaksessie
begon ik in te zien dat ik langzaam een
'richting in bewoog’ waar ik ongelukkig
van zou worden en waar ik geen zinvol gevoel van kreeg.
Tijdens mijn sessie, in een periode waarin ik dus worstelde
met mezelf in combinatie met mijn werk, was vooral het
koppelen van de verschillende momenten in mijn leven de
grote eye-opener. Michiel heeft mij laten inzien dat een
reeks gebeurtenissen in mijn puberteit er uiteindelijk voor
gezorgd heeft dat ik op veel momenten de veilige, maar
niet de gewenste, weg koos.
De rit naar Rotterdam heeft mij enorm veel energie
gegeven. Mijn focus is geswitcht naar mijn nieuwe carrière.
Los van het feit dat mijn gezinssamenstelling en -inrichting
zorgt voor een geleidelijke overgang in plaats van een
abrupte ben ik erg gemotiveerd aan mijn nieuwe studie
begonnen.
Hou jezelf in de gaten. Wees open en eerlijk naar jezelf
en luister naar je gevoel. Vraag hulp indien nodig en
schaam je er niet voor. Iedereen heeft recht op geluk
en het is nooit te laat om het te zijn.
doorbraakcoaching

MEREL GLANSBEEK (33)
PMA-coach/ ondernemer

De bewustwording van hoe ik onbewust
het verleden herhaalde door mijzelf
telkens in oude patronen te zetten was
mijn doorbraak. Ik kon zien hoe ik
daarmee in stand hield wat anderen mij in het verleden
hadden verteld en wat dus helemaal niet mijn waarheid
was en paste bij wie ik in mijn diepste zijn ben. Door de
tijdlijn van mijn leven te zien, er als het ware vanaf een
afstandje naar te kunnen kijken, werd heel helder welke
keuzes ik maakte vanuit mijn hoofd, welke keuzes ik
maakte vanuit mijn hart en wat me nu te doen staat!
Deze bewustwording was zeer confronterend maar nodig
om zelf weer achter het stuur te kunnen gaan zitten. De
doorbraaksessie heeft uiteindelijk mijn leven veranderd
doordat zichtbaar werd dat ik zelf degene was die het
verleden in stand hield. Het maakte mij bewust dat IK
degene ben die de regie heeft en hoe ik de oude patronen
kan gaan doorbreken. En actie! ;)
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Loop je ergens tegenaan in jouw leven en kom je er
niet uit? Trek aan de bel! Je hoeft het niet alleen te
doen! Een ander kan je een spiegel voorhouden zodat
jij helder krijgt wat je wilt veranderen en hoe je dit kunt
gaan doen. En dat is zoooo waardevol! Op die manier
kun je het leven gaan leven wat echt bij je past.
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ESTHER
Voormalig politieagente

Ik had het inzicht dat ik altijd op mijn eigen pad
loop, maar dat ik mij door externe
omstandigheden laat afleiden van mijn pad. Ik was
altijd in de veronderstelling dat ik niet op mijn hartlijn liep en
keek naar buiten toe omdat ik dacht dat andere mensen
wel op hun hartlijn liepen waarop ik mij ging aanpassen en
zo verder van mijn eigen hartlijn kwam te staan. Dit was
een groot inzicht voor mij en heeft me veel rust gegeven.
De doorbraaksessie was een puzzelstuk van vele
puzzelstukjes die ik al eerder had gelegd. Wat bij mij de
verandering teweeg heeft gebracht was het inzicht met de
drie lijnen. Dit is nog steeds een beeld dat ik mijn hoofd
gebruik als ik ergens over twijfel. Dat leg ik langs de
meetlat van de drie lijnen. Door dit inzicht en deze metafoor
heb ik meer rust gevonden.
Emoties zijn bedoeld om je de weg te wijzen en niet om
je in de weg te zitten. Emoties zijn helpend om jezelf te
worden. Luister en kijk ernaar maar verdwijn er niet in.
Je zult zien dat dit bevrijdend werkt. Twijfel niet aan
jezelf :-)
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'De weg naar het hart is de
weg naar balans'

PATRICK VAN DER WAL
Oud-militair, veteraan en actief
dienende politieman
Na het uitbrengen van mijn autobiografische boek ‘Gevangen in
Gevoel’ eind 2020 dacht ik mijzelf
aardig goed te kennen na 48 jaar.
Per slot van rekening had ik ruim vier
jaar gedaan over mijn boek en tijdens
het schrijven mijn hele leven ontelbare
malen geëvalueerd.
Na een ontmoeting met Michiel voelde ik toch de behoefte
om een doorbraaksessie te ondergaan. De wijze waarop
Michiel de ruim drie uur durende sessie verzorgde was erg
prettig. Net zoals Michiel heb ik ook een defensieachtergrond en ben ook ik veteraan. Als kind wilde ik al
politieagent worden. Hoewel ik dacht dat ik de keuze om
politieagent te worden vanuit mijn hart had gemaakt, kwam
ik erachter dat ik de meeste keuzes tot nu toe in mijn leven
vanuit mijn hoofd had gemaakt. Dit kwam als een
mokerslag mijn bewustzijn binnen. Vanaf dat moment zag
ik dat ik het anders wilde doen. Het was pijnlijk en verdrietig
maar tegelijk zag ik een andere weg voor mijzelf.
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De doorbraaksessie heeft mij andere inzichten gegeven.
Als kind hebben leven en dood mij beziggehouden. Ik ben
ervan overtuigd dat er meer is tussen ‘hemel en aarde’ en
ik geloof niet in toeval. Ik ben altijd werkzaam geweest in
hoogrisico beroepen en de meeste collega’s zijn nuchter en
er wordt niet of nauwelijks over gevoel gesproken. Er is ook
weinig ruimte om over je gevoel te praten. Het lijkt een
taboe en het tonen van kwetsbaarheid lijkt niet binnen de
hoogrisico beroepen te passen. De doorbraaksessie
(Michiel) heeft mij overtuigd dat spiritualiteit en gevoel iets
is wat er is en mag zijn. Ik heb mij daar voor het eerst aan
overgegeven. De combinatie van het loslaten van ego en
acceptatie van spiritualiteit heeft mij tot andere inzichten
gebracht. Vanaf die tijd zijn er mooie maar ook verdrietige
momenten geweest. De verdrietige momenten zijn nodig
geweest om mij uit een vicieuze cirkel te krijgen. Hierdoor
ben ik onafhankelijker geworden en ben ik steeds meer
gaan vertrouwen op mijn gevoel in plaats van te
rationaliseren vanuit mijn hoofd.
Je eigen gevoel mag er of moet er zelfs zijn. Durf
kwetsbaar te zijn en vooral jezelf. Ik ben ervan
overtuigd dat velen niet weten wie ze echt zijn. Op
jezelf vertrouwen en durven te geloven en luisteren
naar je gevoel zorgt ervoor dat je uiteindelijk het juiste
pad bewandeld.

doorbraakcoaching

Een goede leraar weet dat
hijzelf ook een leerling is

SELMA WUBBEN (34)
Thuiszorgmedewerker

Tijdens de doorbraaksessie ben ik
erachter gekomen dat ik veel grote
beslissingen in mijn leven heb genomen
met mijn verstand. Terwijl ik juist iemand
ben die een heel zuiver gevoel heeft. Michiel heeft me hier
op gewezen en dat ik mogelijk ook helderwetend ben. Ik
ben nu, door het doen van veel meditaties en
transcendente reizen, mijn vermogens steeds verder aan
het ontdekken en ben ik erachter gekomen dat ik
heldervoelend en helderwetend ben.
Mijn hoofd en mijn hart werken nu samen. Al is het wel zo
dat in twijfelgevallen mijn gevoel altijd de doorslag geeft.
Ook omdat ik heb geleerd me te laten leiden door iets dat
groter is dan mezelf. Hierdoor heb ik leren loslaten en heb
ik niet meer de behoefte dingen te forceren of te
controleren.
Leer te vertrouwen op jouw intuïtie. Probeer dingen
niet (teveel) naar je hand te zetten maar leer te surfen
op de golven van het leven. Ik ben er heilig van
overtuigd dat alles dat voor jou bedoeld is in jouw
leven, zijn weg zal vinden.
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Nooit had ik kunnen denken,
dat ik ooit zou lopen op dit pad.
Zoveel mooie momenten,
heb ik nog nooit gehad.
Dat mijn liefde zo kan stromen,
voor alles en voor iedereen.
Dat gun ik jullie allemaal,
en het liefst meteen.
De diepe verbinding met jezelf,
is het belangrijkste in je leven
Om niet alleen te kunnen nemen,
maar deze liefde vooral ook door te
kunnen geven.
Spiritueel ontwaken is soms pijnlijk,
maar toch ook heel erg fijn.
Om in een wereld met zoveel maskers,
echt een ziel te kunnen zijn.

- Selma Wubben

RICHARD (46)
Veteraan, oud-marinier

Ik wilde de doorbraaksessie bij Michiel doen,
omdat ik Michiel ken en het fijn is om met iemand met een
gelijke achtergrond te praten over gevoel en keuzes. Er
was dus ook maar één optie voor mij en dat was de sessie
aangaan met Michiel. Michiel voelde mij goed aan en dan
is het prettig werken.
De doorbraak was het zien van mijn levenspatronen;
wanneer zit ik heel goed in mijn gevoel en wanneer zit ik in
mijn verstand en raak ik daarmee van mijzelf verwijderd. Ik
vond het fijn en mooi om de belangrijkste gebeurtenissen
uit mijn leven op de grond te zien op een tijdlijn. De
kwartjes vielen op hun plek en daarmee ook mijn gevoel en
gedrag door de jaren heen.
Verder vond ik het mooi om te ervaren wie er al die jaren
op de beslissende momenten voor mij is geweest en
daarmee samenhangend....wie niet. Dat vond ik wel
confronterend.
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Ik weet niet of het mijn leven heeft veranderd. Daar ben ik
nog mee bezig. Het kan zijn dat wanneer ik door deze
periode heen ben gekomen, dat ik terugkijk dat de sessie
een grote impact heeft gehad. Voor nu is het (h)erkenning
van patronen. Dat is al een grote winst en een mooi punt
om te starten. Ik ben blij dat ik de sessie beleefd heb en ik
had het niet willen missen. Het heeft mij achteraf ook veel
rust gebracht.
Ga de sessie doen. Beleef het, wees open, wees jezelf.
Alle condities om dit te doen, schept Michiel. Als je dit doet,
dan haal je er het meeste uit voor jezelf. De doorbraaksessie van Michiel heb ik op het juiste moment gedaan. Het
klopt zoals het gelopen is. Ik ben daar blij mee.
Michiel legt de vinger op de zere plek, maar benadrukt
meer nog wat voor mooie kenmerken je hebt en waar je
nog meer uit kunt halen voor jezelf.
Ervaar het, beleef het.
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IVANKA (33)
Maatschappelijk werkster

Ik ben erachter gekomen dat ik mezelf al
op jonge leeftijd ben kwijtgeraakt en dat ik
geleefd werd. Ik dacht dat ik wist wie ik was en wat ik wilde
in het leven, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik kreeg de
suggestie om voortaan mezelf af te vragen: "is dit goed
voor mij?". Dit had ik mezelf nog nooit afgevraagd. Er ging
een wereld voor me open toen ik dat wél deed.
Doordat ik met mezelf ben gaan praten en mij regelmatig
afvraag "is dit goed voor mij?”, ben ik mezelf gaan leren
kennen. Hierdoor ben ik andere keuzes gaan maken en
stel ik mezelf voorop. Zuigende mensen mijd ik zoveel
mogelijk, ik omring me meer met mensen die energie
geven en positief zijn. Door het praten met mezelf ben ik
meer aan mezelf gaan denken en spring ik niet gelijk op
voor een ander. Ook ik ben belangrijk en niet de behoeftes
van een ander.
Het klinkt heel cliché, maar een ander is niet
belangrijker dan jezelf. Praat/overleg met jezelf over de
keuzes die je maakt, maar denk vooral als eerste aan
jezelf! Niemand is belangrijker dan jij in je eigen leven
en in je eigen leerproces!
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MEREL BEERTHUIZEN
Yoga docente

Mijn behoefte aan bevestiging van het
volgen van mijn hart, om langer in India
bij een Yoga school te kunnen zijn,
was de reden voor de laatste doorbraaksessie die ik bij en met Michiel heb
gehad. Niet dat ik mijn hart tot dat moment niet volgde,
maar de laatste stap naar het volledig leven naar mijn hart
betekende wat voor de (ver)binding met de mensen om mij
heen die veel voor mij betekenen en mijn woon-, cq
leefsituatie.
Een jaar daarvoor had ik mijn baan, als projectmanager
gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam, al
opgezegd. Tijdens sessie waren er verschillende
momenten waarbij er dingen heel helder en duidelijk
werden; Waarom zijn gebeurtenissen en relaties in mijn
leven gegaan zoals ze zijn gegaan? Waarom handelde ik
tot dan toe zoals in handelde? Waarom voelde ik me zoals
ik me voelde? En waarom had ik daar zo veel waarde aan
gehecht?
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Door middel van zijn analytische vermogen en
doortastendheid, zijn rust en zijn heldervoelendheid om
gevoelens en situaties onder woorden te brengen, werden
alle vragen beantwoord en kon ik mezelf uiteindelijk dat
laatste setje geven om volledig naar mijn hart te gaan
leven, zonder bevestiging van anderen.
Michiel heeft mij de moed en durf gegeven om toch
vooral voor mezelf te kiezen, niet vanuit m’n ego, of
gebeurtenissen uit het verleden en verwachtingen van
anderen voor de toekomst, maar vanuit liefde voor
mezelf, liefde voor het (zielen)pad dat er voor mij is. En
om dat pad, stap voor stap, met vertrouwen en in liefde
te (gaan) bewandelen. Dank je wel Michiel, dat gun ik
iedereen.
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Als je vastloopt in het leven,
is dat feitelijk het grootste
cadeau wat het universum je op
dat moment kan geven. Je mag dan
stilstaan, want dat is nodig om
in contact met jezelf te komen.
- Michiel van der Pols

HANNEKE DIJKSTRA
PMA-coach

In een sessie met Michiel werd mij
duidelijk dat er een stuk van mij niet
zichtbaar was of ik niet wilde zien. Niet
zichtbaar voor mij (het belangrijkste) en
ook niet voor een ander. Maar was wel heel bepalend voor
hoe ik mij voelde en gedroeg. Met dit gedeelte van mijzelf
was ik niet blij, een stuk uit mijn niet fijne kindertijd.
Hierover voelde ik mijzelf schuldig (door anderen
aangepraat) en tegelijkertijd wist ik heel goed dat ik geen
schuld had. Door dit te herkennen en te erkennen voel ik
mijzelf nu compleet, ik sta weer helemaal in verbinding met
mezelf.
Deze doorbraak zorgde ervoor dat er kwaliteiten
tevoorschijn kwamen alsof ze onder een dikke laag stof
hadden gezeten. Deze werden voor mij zichtbaar en
voelbaar waardoor ik nieuwe stappen kon zetten.

doorbraakcoaching

Daar waar ik eerder moeilijk keuzes kon maken, kan ik dit
nu heel goed. Ik neem beter waar, ik zie kansen en
onderneem actie, bv een eigen praktijk opzetten. Ik weet
nog beter wie ik ben. En ik kan deze bewustwording ook
weer doorgeven.
Geweldig om deze ontdekking en verandering op deze
manier te beleven. Voor mij was deze sessie met Michiel
een doorbraak naar een andere level in mijn leven.

doorbraakcoaching

HARM (24)
Aspirant bij de politie

In november 2020 deed ik de
doorbraaksessie bij Michiel. Ik was in augustus
gestart met de opleiding tot hoofdagent aan de
Politieacademie. Voor mij was het altijd een droom om bij
de Politie te werken en het liefst bij een speciale eenheid.
Alleen: ik zat totaal niet lekker in mijn vel en wist niet waar
ik heen moest met mijn gevoel. Dit leidde ertoe dat ik
paniekaanvallen kreeg en dus aan de bel trok bij Michiel.
Te lang heb ik mijn gevoel genegeerd en teveel in mijn
hoofd geleefd. Na de doorbraaksessie te hebben gehad
wist ik wat ik wél moest doen: mijn gevoel volgen en dingen
doen waar ik me goed bij voel. Ik ontdekte weer wie ik was
en leef weer vanuit mijn hart in plaats vanuit mijn hoofd. Er
is voor mij geen weg meer terug en ik wil ook niet meer
terug naar het oude patroon waarin ik leefde. Ik weet nu
veel beter mijn grenzen aan te geven, wat bij mij past en ik
luister beter naar mijn lichaam.
Volg je morele kompas, ga doen waar je vrolijk van
wordt en leef vanuit je intuïtie, die liegt namelijk nooit!
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SANDRA REIJBROEK (47)
Lerares basisschool

In de doorbraaksessie is er veel inzicht
bij mij gekomen, vooral wat betreft het
verloop van mijn relaties. Vooral de
tijdlijn maakte veel inzichtelijk. Twee
punten zijn voor mij echt een doorbraak geweest. Het
eerste wat heel duidelijk werd, is dat ik door deze tijdlijn
kon zien en voelen dat mijn intuïtie altijd heel goed is
geweest (in relaties) en dat ik het altijd goed heb gevoeld.
Ik hoef dus niet meer te twijfelen aan mijn gevoel. Ik kan
erop vertrouwen! Dit werd heel duidelijk en gaf me gelijk
een krachtig gevoel.
Het tweede breekpunt is dat ik in mijn leven over bijna alles
heb getwijfeld en onzeker ben geweest. Maar als het over
de opvoeding van mijn zoon gaat ben ik zelfverzekerd en
twijfel ik zelden. Ik voel wat ik moet doen. Het gaat vanzelf.
Mijn zoon en ik voelen elkaar zo goed aan.
Michiel gaf aan dat mijn zoon mijn zielsverwant zou kunnen
zijn en dat het daarom zo vanzelf gaat. Op de tijdslijn stond
mijn zoon daarom als enige bij mijn spirituele ervaringen.
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Het inzicht ontstond dat mijn zoon mij laat zien wat
zielsliefde is. Ik weet nu ook dat ik dit zal herkennen als ik
een man ontmoet, want dat heeft hij mij geleerd. Na afloop
van de sessie heb ik met mijn zoon gedeeld dat hij mijn
zielenmaatje is. Hij was zo trots!
Wat ik vooral meeneem in mijn leven sinds de
doorbraaksessie is het vertrouwen in mezelf, in mijn
gevoel. Ik weet nu dat ik erop kan vertrouwen. Ook het
vertrouwen dat ik mijn zielenmaatje in een man zal
herkennen, omdat mijn zoon mij dat heeft laten zien, zorgt
ervoor dat ik het los kan laten. Het komt goed.
Als je meer inzicht wil in waar je nu staat en hoe je op
dit punt bent gekomen dan raad ik je zeker een sessie
aan bij Michiel. Om met de opgedane inzichten vol
vertrouwen de toekomst in te gaan. Gun het jezelf!
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BJORN RODIJK (46)
Oud-militair, begeleider GGZ/
verslavingszorg
Mijn doorbraak was het inzicht dat ik een
vorige beroepskeuze van mij niet vanuit
mijn hart maar vanuit mijn hoofd destijds
heb gemaakt. Het was echt mijn eigen en bewuste keuze
maar blijkt achteraf gezien niet goed bij mij als persoon te
hebben gepast. Terwijl ik met overtuiging aan Michiel
vertelde dat dit een trotse keuze vanuit mijn hart was
geweest.
Dit bleek tijdens de sessie niet zo te zijn en dit kwam echt
pijnlijk en confronterend bij mij binnen. Bij nader inzien was
deze keuze gemaakt vanuit bewijsdrang en gevoed door
een patroon.
Het overzicht op mijn tijdlijn gaf ook een goed inzicht op
hoe ik tot dusver mijn levenskeuzes had gemaakt. Deze gaf
exact en wederom confronterend weer welke keuzes met
mijn hart en welke keuzes ik met mijn hoofd had gemaakt.
Deze inzichten samen waren voor mij de doorbraak.
Tegelijkertijd kreeg ik door bovenstaande inzichten ook
“automatisch” inzicht en antwoord op mijn vooraf gestelde
hulpvraag aan Michiel, hoe mooi!
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Mijn ontmoeting met Michiel en de doorbraaksessie heeft
mij veel positieve energie gebracht en het heeft mij
gesterkt. Ik ben mij door de inzichten veel bewuster
geworden van mijn processen en hoe ik mijn keuzes nu
maak. Het heeft gezorgd dat ik steeds meer trouw ben aan
mijn mijzelf dus aan mijn hart. En dat voelt nu al heel goed.
Luister en voel vooral vaker naar wat jouw hart je
vertelt. Je merkt het als je jouw keuzes maakt vanuit de
juiste overtuiging zodat je daardoor echt een
gelukkiger mens wordt. Als je luistert en handelt naar
je hart dan kun je ook echt jouw eigen unieke leven
steeds meer gaan leiden. Dus inderdaad trouw zijn aan
jezelf.
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Spirituele groei gaat niet
altijd om verlicht, gelukkiger
of wijzer te worden. Vaak gaat
het om het loslaten van wie je
in werkelijkheid niet bent.

PATRICK SCHOLTEN
Veteraan, oud-militair, coach

Voor mij was de doorbraak dat ik op een
gegeven moment zag dat ik bijna heel mijn
leven vanuit mijn hoofd had geleefd.
Eindelijk begreep ik waarom sommige zaken in mijn leven
zo ‘zwaar’ gingen en het voelde alsof ik het anders moest
doen.
De sessie heeft ervoor gezorgd dat ik me nu veel bewuster
ben van de keuzes in mijn leven, dat ik die meer maak
vanuit een gezonde balans tussen m’n hoofd en hart. Dat ik
echt doe waar ik blij van word.
Soms is het onwijs lastig en/of spannend om echt te gaan
luisteren naar wat je hart zegt, maar geloof mij, ga dat
alsjeblieft doen. Ondanks dat het soms dan spannend kan
zijn, doe je tenminste wel waar jij echt blij van wordt en wat
je gek genoeg het minste energie gaat kosten. Kies voor
je zelf en durf naar je hart te luisteren en ernaar te
handelen.
Van de doorbraaksessie met Patrick is een korte video
gemaakt. Die kan je hier bekijken!
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ERIK (22)
Productiemedewerker

Mijn doorbraak in de doorbraaksessie was
dat ik mij vanaf jonge leeftijd heb aangepast.
Aangepast aan de wensen van mijn ouders, van mijn
vrienden, aan het dorp, aan de gehele omgeving. Toch
ging er een aantal keer een wekker af dat de keuzes die ik
maakte niet horen bij mijzelf. De keuzes maakte ik niet voor
mezelf door mezelf maar voor anderen door anderen
(omgeving). Als ik maar veel geef krijg ik vast wel iets terug
van wat ik heel graag zou wil hebben: liefde,
verbondenheid, positieve bevestiging. Maar telkens kreeg
ik weer de deksel op mijn neus. Het is nu tijd om bewust te
worden en keuzes te maken die goed voor mij zijn.
De doorbraaksessie heeft mij doen inzien hoe ik de
afgelopen 22 jaar door het leven ben gegaan. Dat ik
verschillende keren tegen de lamp ben gelopen en dat dat
niet voor niets is geweest. Er wordt iets tegen je gezegd
waar je misschien even naar moet kijken en luisteren. De
doorbraaksessie laat je bewust kijken naar je keuzes,
gedrag en het leren opmerken van je onbewuste
automatische piloot.
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Het inzicht of de les dat ik zal willen meegeven is dat je
meer bewust moet worden van je gedrag en gedachtes.
Laat je niet meesleuren door je omgeving (personen,
dingen, social media, media), maar ga je eigen
toekomst leven hoe jij het graag voor je wilt zien. Voel
de toekomst en ga ernaar leven.
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MICHEL
Voormalig politieman

De doorbraak in de sessie kan ik niet eenduidig uitleggen
anders dat het mij weer terug op mijn plaats heeft gezet. Bij
de belangrijkste punten in mijn leven waar ik het 'kwijtraak',
wist Michiel weer de juiste knoppen bij mij te bedienen, en
daar word ik blij van! En niet alleen ik...
Het heeft mijn/ons leven in die mate veranderd dat vooral
binnen ons gezin weer stukje bij beetje meer harmonie
ontstaat. Win win.
Blijf vooral eerlijk naar jezelf en waardeer de kleinste
dingen in het leven. En kom je er zelf en/of met je
naasten niet uit, zoek een helpende hand. Even dat
duwtje de goede richting op.
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LAURA HENDRIKS
Zelfstandig ondernemer

Duidelijk werd dat het hoofd het al vele
jaren had gewonnen van het hart. Door
niet mijn intuïtie en gevoel te volgen,
maar mijn hoofd, werd mij steeds
minder duidelijk wat IK nu echt wil. Michiel maakte me
duidelijk dat ik iemand ben met bijzondere kwaliteiten en
dat ik meer op mijn intuïtie moet leren vertrouwen om
uiteindelijk weer in balans te komen.
Het gaf mij het vertrouwen om goed over mijzelf na te gaan
denken en die hersenspinsels ook met anderen te delen. Ik
ben er nog niet, maar ben wel op weg om een sterker en
‘heler’ mens te worden. Nu ook die spirituele kant nog. Het
boek van Michiel ligt in het zicht en regelmatig kijk ik er
even in om met de opgedane inzichten aan de slag te
blijven.
Het is goed om zo nu en dan eens aan je te laten
schudden. Je zult merken dat puzzelstukjes opgegooid
worden en vervolgens op hun plaats vallen. Het leven
kun je niet bedenken, maar je kunt wel leren om meer
op je gevoel te vertrouwen. Het maakt het leven rijker.
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Gebruik de kennis in je hoofd
om de wijsheid van je hart
te volgen
- Michiel van der Pols

ERWIN MAAS
Voormalig marineofficier

Jarenlang was ik ervan overtuigd dat de
keuzes die ik maakte, de juiste waren.
Keuzes ingegeven door mijn gevoel,
door mijn hart. Keuzes waarvan ik
energie zou krijgen of harder van zou gaan lopen. In veel
gevallen viel dat na verloop van tijd toch tegen. Ik raakte
uitgeput, onrustig, chagerijnig en op zoek naar iets anders.
Of dit nu in werk of in relaties was. Met Michiel heb ik in de
doorbraaksessie behoorlijk intensief mijn keuzes
geanalyseerd. Waar we al snel op kwamen was een
patroon. Terugkerende elementen in al mijn keuzes.
Elementen die gedreven waren door keuzes vanuit mijn
hoofd en niet vanuit mijn hart. Dat was ook de reden
waarom ik het niet vol hield.
Als techneut en behoorlijke bèta ben ik gewend alles te
analyseren. Dat deed ik dan ook de hele dag door. Door
mijn sessie met Michiel ben ik veel meer mijn gevoel
achternagegaan. Niet eerst alle vóórs en tegens bekijken,
niet eerst eindeloos alles uitdenken.
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Omgaan met onzekerheid en vertrouwen op een goede
keus, dat is voor mij kiezen vanuit mijn hart. Energie krijgen
van de dingen die ik doe en die energie gebruiken voor
zaken die belangrijk zijn.
Ik gun iedereen dezelfde inzichten zoals ik ze heb
mogen ervaren en kort heb beschreven. Durven
“springen” en vertrouwen op je gevoel staan voor mij
daarin centraal.
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PIM (39)
Gemeente Rotterdam

Ik werd op het pad van Michiel gebracht
door een collega. Tijdens een gesprek
hield zij mij een spiegel voor én de tip:
"Is Michiel misschien wat voor je?" Fijn dat
zowel the cause als the cure tegelijk werden aangeboden.
Geen uur later had ik een afspraak voor de dag erna. De
dag erna werd een lange sessie waar veel energie in ging,
waar oogkleppen afvielen én ik na afloop toch een soort
van ‘verlicht’ naar buiten liep.
Voor mij was de doorbraak dat heel duidelijk werd dat zo
goed als alle beslissingen in mijn leven waren gebaseerd
op mijn ‘hoofd’ in plaats van mijn ‘hart’. Toen de life-events
volgens de methode op de grond lagen en allemaal best
ver van mijn ‘hart-lijn’ verwijderd waren, vond ik dat erg
confronterend… en tegelijk dus ook heel erg duidelijk. Dit is
iets waar aan gewerkt kan worden!
Ik ben me nu vooral bewust van het soort keuzes (hoofd /
hart) die ik maak en ik luister naar stressoren in mijn
lichaam. Ik heb huiswerk mee gekregen die nog altijd aan
de binnenkant van mijn kast hangt. Belangrijkste regel:
maak de ander niet belangrijker dan jezelf.
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Het gaat met pieken en dalen. En dat is oke. Soms
duurt het even tot je de moed hebt gevonden om je hart
te volgen. Vaak zitten er ook moeilijke, pijnlijke of
harde consequenties aan het volgen van je hart, net als
dat het moeilijk, pijnlijk en hard kan zijn om de weg te
blijven volgen die niet bij je past. Wees daarin vooral
zacht en aardig voor jezelf.
Na verloop van tijd raak je weer verstrikt in oude
patronen. Als je dingen al jaren op een bepaalde
manier doet, is het een gewoonte geworden. Old habits
die hard. Ik heb nu inzicht in die patronen en het
vertrouwen dat, al gaat het soms anders dan gedacht,
die patronen doorbroken kunnen worden.

doorbraakcoaching

LOTTE LANGENBERG (31)
Militair/ KLu

Ik kwam bij Michiel terecht, omdat ik
volledig was vastgelopen in mijn
gevoel. Lange tijd dacht ik niets te
voelen, een soort flatliner voelde ik me, voor wie alles ‘wel
prima’ was. Totdat ik wel weer wat ging voelen, ik stond
weer ‘aan’. Dat ‘weer voelen’ overviel me niet alleen, maar
verwarde me ook intens. Ik begreep niets van wat ik voelde
en wat ik voelde, wilde ik absoluut niet voelen. Ik vroeg me
constant af: is dit wat ik voel of voel ik iets anders? Denk ik
dat ik het voel of voel ik het echt? Zijn bepaalde gevoelens
weg of zijn ze tijdelijk verstopt? Als ik mijn gedachten herprogrammeer, kan ik dan ook mijn gevoelens herprogrammeren? Gek werd ik er van.
Mijn doorbraak in de sessie met Michiel was dat ik tijdens
de sessie heel goed, bewust, kon voelen en dat gevoel ook
kon duiden. Ik weet nog dat ik dacht: ‘oké, dit is dus hoe
het bij mij voelt als iets echt goed voelt, als het in mijn hart
goed voelt. Naar dit gevoel ga ik luisteren, dit gevoel ga ik
volgen in plaats van proberen te verstoppen of veranderen.
Op dit gevoel mag ik vertrouwen, want dit ben ik, dit is mijn
kompas!
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Voor mij was de doobraaksessie zowel een bevestiging als
een katalysator. Het is een van de vele schakels geweest
in mijn proces van bewustwording en transformatie. Ik ben
veel bewuster gaan voelen (hoe voelde dat eigenlijk
vandaag voor me, waar komt dat vandaan?) en beter gaan
luisteren naar mijn gevoel, mijn hart, dat jarenlang zo
overschreeuwd is door die luide stem van mijn ratio. Nu leid
ik mijn leven veel meer vanuit mijn gevoel, maak ik
belangrijke keuzes met mijn hart en creëer ik heel bewust
ruimte in mijn leven voor mijn gevoel.
Door dit te doen, merk ik dat ik mijn leven veel zuiverder en
oprechter kan leven. Daarmee bedoel ik: veel meer vanuit
mijzelf. Door mezelf op deze manier tonen, zie ik ook dat
anderen zich gemakkelijker open stellen en meer van
zichzelf durven te laten zien aan mij. Ik voel me veel meer
verbonden met mezelf, en vanuit daar ben ik in staat om
mezelf ook beter te verbinden met anderen. Mijn leven
geeft me nu veel meer voldoening, het voelt zinvoller, vrijer,
speelser.
Wat ik wil doorgeven aan anderen? Lastig om deze vraag
te beantwoorden, zonder in algemene clichés te vervallen.
Ik heb heel veel lessen geleerd de afgelopen jaren,
allemaal van een bepaalde waarde. Tja, welke wil je dan
doorgeven? Mijn proces is niet jouw proces, mijn les is niet
jouw les.
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Heel simpel. Voor mij komt het leven uiteindelijk op het
volgende neer: het begint en eindigt met jezelf. Neem
eigenaarschap voor alles in je leven: ben je niet gelukkig
met de dingen zoals ze gaan, verander ze dan. Kun je ze
niet veranderen, accepteer ze dan. Kun je ze niet
accepteren, verander dan je manier van kijken. Dingen zijn
niet zoals ze zijn, ze zijn zoals jij ze ziet.
Alles begint en eindigt bij jezelf. Leer jezelf door en door
kennen. Vind die verbinding met jezelf en vanuit daar met
anderen. Word bevriend met jezelf. Daag jezelf uit met
vragen als: wie ben ik nou echt, wat zijn mijn kernwaarden
en -kwaliteiten, wat kom ik hier - in dit leven - leren en
tevens brengen, wat is mijn passie? Blijf groeien, blijf uit de
slaapwandelmodus, word wakker! In jezelf vind je alle
antwoorden als je de tijd neemt om jezelf echt te zien, als je
bereid bent om echt naar jezelf te luisteren.
Jouw gevoel is jouw gevoel. Jouw gevoel is jouw
kompas. Neem de tijd om te luisteren, geloof in en
vertrouw op je gevoel en vind de kracht om het te
volgen. Geef jezelf hier heel bewust de tijd voor. Doe
geen concessies als het gaat over wie jij echt bent.
Leef JOUW leven.
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'Listen to your heart. It
knows all things, because it
came from the Soul of the
world, and it will one day
return there'
- Paulo Coelho

Het lezen van al deze
inspirerende verhalen maakt mij
blij, trots en erg dankbaar. Elk
persoon en daarmee elk verhaal
is uniek. De doorbraak is bij
iedereen anders, maar altijd
magisch en bijzonder. Het is elke
keer een feest om hier getuige
van te mogen zijn.

In het boek 'De Doorbraak' lees je over mijn eigen
doorbraak. Je bestelt hem bij alle bekende online boekenhandels of hier op mijn eigen website.
Verlang jij ook naar een doorbraak? Op mijn website
www.doorbraakcoaching.com vind je alle mogelijkheden.
Ik zie er naar uit je te ontmoeten!

