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Dit e-book is jaren in de maak geweest. Niet, letterlijk, maar
figuurlijk: de inzichten die tot dit boek hebben geleid hebben
er jaren over gedaan om zich aan mij zichtbaar te maken,
terwijl ik ze al die tijd om een hoekje voelde loeren...heel
frustrerend kan ik je zeggen.

Ik kan dus met een gevoel van overwinning zeggen: I have
arrived!!! Ik ben eindelijk aangekomen waar ik hoor te zijn en
dat is zo'n opluchting!

En nu hoop ik dat jij er klaar voor bent om met mij mee te
reizen. Want de titel van dit boek roept hoogstwaarschijnlijk
vragen bij je op. Transformeer je Doodle, transformeer je
leven? Dat klinkt voor vele misschien als grootspraak of
totale onzin: jij mag kiezen.

Het klinkt misschien ook gek om een link te leggen tussen
twee aspecten die mijlenver uit elkaar lijken te liggen...HOE
DAN??? Hoor ik je vragen? Maar ik geloof heilig in deze
verbinding en zal je in dit e-book laten zien, hoe je via het
één bij het andere komt.

Ik heb altijd gezegd dat het zelf trimmen van je Doodle je
zoveel meer brengt dan je ooit kunt vermoeden...nou dit is
wat ik bedoelde.

Ben je al nieuwsgierig? Ik hoop van wel, want deze manier
van kijken gaat ALLES voor je veranderen en dat maakt mijn
ziel superblij!

Enjoy!

Groetjes Wanda

DANK VOOR HET AANVRAGEN VAN DIT
E-BOOK



Wie zijn wij?



Hi, ik ben Wanda
en dit is Joy, mijn
Barbet

ik ben life coach en gediplomeerd hondentrimster, gespecialiseerd
in Doodles en Waterhonden die haar werk heeft gemaakt van het
zelfredzaam maken van baasjes in de vachtverzorging &
gezondheid van hun Doodle. Liever beschouw ik mezelf als
ondernemer, changemaker en transformatiecoach, want mijn werk
heeft een diepere laag, die ik gedurende de jaren heb moeten
ontdekken en ontwikkelen, omdat dit een pad was die gelijk liep
met mijn pad van zelfontwikkeling.

Ik ben geboren tussen de honden, met een moeder die
hondentrimster was en nog steeds is. Ik hielp mijn moeder van
jongs af aan al regelmatig in de trimsalon, maar hondentrimster
was het laatste dat ik worden wou. Wat ik wel worden wou, wist ik
lange tijd niet (mijn leven is een zoektocht geweest naar wat “bij
mij paste”) en toen ik het WEL wist, had het niks te maken met
het hondentrimvak. Eerlijk gezegd keek ik nogal neer op mijn
moeder en hondentrimmers in het algemeen en had ik grootstere
doelen voor ogen. Na mijn deeltijdstudie Personeelsmanagement
wilde ik HR adviseur worden. Ik zag mezelf al in mantelpak, op
hoge hakken, in mijn dure lease-auto naar klanten rijden en lunch
afspraken voeren met hoogstaande bedrijfsdirecteuren (wie mij
kent weet dat dat hele beeld op alle fronten absoluut niet meer
bij mij past) En waarschijnlijk toen ook al niet, want het leven had
iets heel anders voor mij in petto. 

Ik bleek niet te kunnen aarden in het bedrijfsleven, schopte het
nooit verder dan corporate recruiter (waarbij ik ook toen al het
wiel zelf uit moest vinden) en kwam in de ene na de andere niet
passende werkomgeving terecht (IT, Accountancy), waardoor ik
steeds weer moest solliciteren om een nieuwe baan te vinden. Ik
werd te zachtaardig, te klantvriendelijk, te communicatief
gevonden in deze branches waarin communicatie en
mensgerichtheid ONDER technische vaardigheden werden
geschaard. Bij elke nieuwe baan deed ik harder mijn best, leerde
ik nog meer en deed ik me voor al iemand die ik in wezen niet
was, maar dat voelde ik pas in 2008: toen ik opnieuw ontslagen
werd, omdat ik niet matchte met de groep IT-ers (terwijl ik kort
daarvoor nog geslaagd was voor een technisch examen, waarvoor
ik keihard geleerd had, maar totaal geen interesse in had).



Dit moment vormde een omslagpunt in mijn leven. Ik voelde heel
duidelijk “dit trek ik niet meer” en zocht mijn heil bij mijn moeder
in de trimsalon (iets waar ik WEL talent voor had) om mijn
weerstand tegen het trimmen onder de loep te nemen en te kijken
of ik, als ik het een kans zou geven, het trimmen TOCH zodanig
leuk zou vinden dat ik de salon van mijn moeder zou kunnen
overnemen (wat haar grote wens was). Ik mocht voor het eerst de
honden ook trimmen (waar voorheen mijn moeder dat altijd
gedaan had en ik enkel mocht borstelen, ontklitten, wassen en
drogen) en bleek dat niet alleen goed te kunnen, maar ook
ontzettend leuk te vinden (het transformeren van een hond naar
de beste versie van zichzelf gaf me een kick en was zulk
dankbaar werk), dus naast het werken in de trimsalon volgde ik
de officiële trimopleiding. Daarnaast volgde ik in de weekenden
een opleiding tot Life Coach, omdat coaching op mijn pad was
gekomen en het me geweldig leek om deels met mensen en deels
met honden te werken (hier zit een dieper verhaal achter dat ik
met liefde deel in de membership).

Mijn visie kwam in 2011 in aangepaste vorm uit: toen ik beide
opleidingen afgerond had, bleek mijn moeder er nog niet klaar
voor te zijn om de trimsalon los te laten. Ik moest dus iets anders
verzinnen. In die tijd kregen wij dagelijks Doodles en
Waterhonden in de trimsalon, omdat mijn moeder de Barbet
(Franse Waterhond) vanuit Frankrijk in Nederland had
geïntroduceerd en vanuit oude archieven de diverse Waterhonden
trimstandaarden had gevonden en verder ontwikkeld. Haar
reputatie voor het natuurlijk en fluffy trimmen van de
Waterhonden bereikte ook Doodle baasjes die de natuurlijke look
veel mooier vonden dan het scheren van andere trimmers. In een
tijd dat Doodles onder bepaalde doelgroepen populair begonnen
te worden (toen er nog maar 35 fokkers in Nederland waren),
trimden wij ze dagelijks. Baasjes vonden het resultaat zo mooi,
dat ze ons vroegen of we konden leren het zelf te doen. Mijn
moeder had daar het geduld helemaal niet voor, maar voor mij
was dit de kans waar ik op had zitten wachten: ik ging
trimworkshops geven aan baasjes en zag meteen heel veel
mogelijkheden. 

Ik bleek een gat in de markt gevonden te hebben. Er bestonden
destijds geen trimworkshops voor leken en over Doodle
vachtverzorging was op Internet nog niets te vinden. Dus ik
ontwikkelde een eenvoudige website (eerst voor Waterhonden,
maar toen bleek dat 80% van mijn klanten een Doodle had, kwam
daar al snel Doodletrimster.nl bij) en mijn bedrijf was geboren
(volledig tegen de zin van mijn moeder en omgeving in die geen
enkele kans van slagen zagen). 
 



Ik ging artikelen schrijven, blogs posten, startte een Facebook
pagina (eerst in het Nederlands, iets later ook in het Engels) en
leek te zijn overgenomen door een onzichtbare kracht die me
vooruit bleef stuwen. Er was geen logica, er was enkel een gevoel
en ik kon niet anders dat dat volgen. Al gauw wist ik dat ik mijn
eigen werkruimte moest vinden, want de workshops begonnen in
de weg te zitten van het leven van mijn ouders. Na wat
strubbelingen met een verkeerd pand vond ik de perfecte ruimte
op een industrieel terrein met een coachingkamer boven, zodat ik,
wanneer ik er klaar voor was mijn coachingpraktijk kon opzetten.

Pas toen ik helemaal los was van mijn moeder begon mijn bedrijf
te stromen. Ik gaf groepsworkshops (met 4 tot 6 mensen tegelijk),
privé workshops, had er een webshop naast en trimde zelf ook
Doodles en Waterhonden. Daarnaast volgde ik
marketingtrainingen, ging ik naar seminars, nam ik succes coaches
in de arm en probeerde ik ook in het Engels voet aan wal te
krijgen…maar het was was veel teveel…terwijl ik mijn basis nog niet
eens goed had staan.

Mijn valkuil is namelijk dat ik heel veel mogelijkheden zie en heel
graag nieuwe dingen creëer. Als een ekster vlieg ik af op alles dat
schittert (dat zei mijn moeder vroeger al over mij als het om
sieraden ging, maar ik besef me dat ik dat op meerdere vlakken
gedaan heb en de laatste jaren vooral nog bij dingen die me
bezielen: geen spullen, maar nieuwe kennis en inzichten die mijn
weten bevestigen en aanvullen). 

Ondertussen groeide er een groot onbehagen in mij: omdat ik me
alleen maar bezig hield met het praktische deel van de
vachtverzorging, voelde de coach in mij zich in de steek gelaten.
Ik wist dat het leren zelf trimmen hielp bij het versterken van de
band tussen baas en hond, maar dat laatste stuk bleef nog te
onduidelijk voor me. En ik had wel mensen zonder hond kunnen
coachen, maar hoe goed ik ook als coach was en hoezeer ik zelf al
tijdens de opleiding getransformeerd was…ik voelde me er niet
klaar voor. EN dat stak enorm. 
En het bleef steken. Ik wist dat ik niet voor niets coach was EN
met Doodles werkte, maar ik kon mijn vinger niet leggen op wat
de link tussen die twee was. Dus ik bleef me verscheurd voelen.



Waar de Doodles me gered hadden van mezelf (,omdat ik door
het bedrijfsleven en het vele solliciteren zo in mijn hoofd was
gaan zitten, dat ik mezelf dreigde te verliezen), stevende ik nu
weer op hetzelfde gevaar af, door me te laten leiden door mijn
ambitie en mijn neiging de dingen te doen, zoals ik dacht dat ze
moesten. Hierbij een voorbeeld nemend aan al die succes coaches
met hun miljarden bedrijven. Ik voelde dat mijn bedrijf wereldwijd
een enorme impact kon hebben en liet mijn hoofd overnemen…
totdat ik mezelf de grond in saboteerde.

Ik moest mijn bedrijfsruimte opzeggen, omdat ik de huur niet
meer kon opbrengen. Ik was gedwongen om groepsworkshops te
geven, ZODAT ik mijn huur kon betalen, maar het werken met
groepen was fysiek en energiek zo intensief dat ik dat niet meer
aankon. Bovendien hadden inmiddels meerdere ondernemers
(fokkers en trimmers) mijn workshop concept ontdekt (ook,
doordat ik zelf meerdere fokkers als klant had gehad) en gingen
ze zelf ook geven, voor lagere prijzen. Ik moest dus vechten voor
mijn plek en dat ging me niet goed af…langzaamaan begon ik
mijn plezier en passie te verliezen. 

Pas nadat ik acceptatie en berusting had gevonden in het idee
ALLES wat ik had opgebouwd te moeten achterlaten, werd ik
zwanger. De ene baby werd verruild voor een andere en dat
opende een hele nieuwe wereld voor me. 

Door mijn moederschap veranderde er iets in mij: ik werd zachter
en ontvankelijker en voelde heel diep van binnen dat ik niet (net
als mijn moeder destijds) een moeder wilde zijn die alleen maar
aan het werk was en haar kind nooit zag. Ik moest mijn werk OM
MIJN KIND HEEN organiseren. Ik begon al tijdens mijn
zwangerschap af en toe privé workshops bij klanten thuis te geven
en dat beviel me zo goed dat ik besloot uitsluitend nog maar dat
te doen. 

Zodra ik dat besloot voelde ik de vrijheid van het NIET hebben
van een huurruimte en het NIET hebben van een webshop en
langzamerhand begon het plezier weer te stromen. 

Toen ik me, na 3 jaar geen aandacht, weer begon te richten op
mijn persoonlijke ontwikkeling, ging ook dat weer stromen en
sneller dan voorheen. 

Fast forward naar vandaag:

Door mijn eigen transformatie de afgelopen jaren (en eigenlijk
sinds mijn coaching opleiding) ben ik eindelijk de link tussen mijn
werk met Doodles en coaching gaan begrijpen. Dit heeft zich in
stapjes bij mij aangediend en zal zich blijven aandienen. Ik leer
baasjes hun eigen Doodle ZELF te trimmen en verzorgen als een
1e stap in het via hun Doodle re-connecten met hun ware en
natuurlijke zelf en het helen & transformeren van hun leven. 

Hoe? Dat leg ik graag onder verder uit.



DOODLES? 
WAAROM



Natuurlijk geldt de theorie uit dit boek ook voor andere honden,
maar Doodles zijn in mijn ogen speciaal en Doodle baasjes zijn
speciaal. 

Het verschil zit hem in 3 aspecten.

1.Sensitiviteit: 

Ik geloof (en ervaar al jarenlang) dat Doodles zeer sensitief zijn.

Die sensitiviteit uit zich op 2 manieren: 

 A. Lichamelijk 

Doodles zijn gevoelig voor allergieën, gevoelige darmen, gevoelig
voor jeuk, oorproblemen, ziektes en kwalen. De meeste zijn
moeilijke eters en reageren gevoelig op bepaalde ingredienten in
het voer. Dit alles zorgt ervoor dat ze extra zorg nodig hebben
en dat jij als baasje vaak veel onderzoek moet doen naar een
voeding die past bij je Doodle’s specifieke behoeften en dat je
met diverse medische problemen te maken krijgt.

 B. Geestelijk en energetisch

Doodles zijn veelal gevoelig voor prikkels (teveel lawaai, teveel
veranderingen, teveel indrukken), gevoelig voor aandacht en
aanraking, gevoelig voor stemmingen en energie en ze lijken
vaak alert te zijn voor dingen die wij niet zien. Dit zorgt ervoor
dat ze extra coaching nodig hebben in het overwinnen van
angsten en onzekerheden en het krijgen van meer zelfvertrouwen.
In het lekkerder in hun eigen vel zitten en stabieler in het leven
staan.

Daarbij zijn het echte mensen-honden: ze willen graag bij je zijn
en aandacht krijgen, waardoor we sneller en meer contact met ze
hebben.

Waarom Doodles?



2.Vacht: 

De aaibare vacht van een Doodle doet ons denken aan een
levende knuffelbeer en apelleert daarmee aan het (verloren)
kind in onszelf en de onvoorwaardelijke acceptatie en liefde die
wij als mens zo hard nodig hebben (maar die we van anderen
niet zo snel durven te vragen of die we onszelf niet gunnen of
niet durven toe te laten van anderen: Doodles breken dwars door
die barricades heen en overladen ons met hun liefde. 

De praktische kant van die vacht is dat het misschien wel de
meest onderhoudsgevoelige vacht ter wereld is en daarmee ook
speciale, passende zorg nodig heeft, die niet iedereen weet te
bieden. Kort scheren maakt de huid te kwetsbaar voor gevaren
van buitenaf (insectenbeten en ongedierte,
zonnebrand/zonnesteek, allergieën, gifstoffen, hondenbeten,
wondjes, kou/regen/wind) en mijn ervaring is dat de meeste
baasjes die heerlijke fluffy knuffelvacht waar ze ooit verliefd op
zijn geworden, het liefst zo laten MET die schattige, bijpassende
beertjes look...maar dat de meeste hondentrimmers hier vroeger
of later korte metten mee maken. En dat veel baasjes
gedwongen zijn een ander uiterlijk voor hun Doodle te
accepteren, omdat de professionals zeggen dat het niet anders
kan of omdat ze een langere vacht ZELF niet klitvrij kunnen
houden.

3. Doodle baasjes zijn meestal first-time hondenbaasjes 

en daarmee nog onervaren in het verzorgen van en opvoeden
van een hond, waardoor ze meer coaching nodig hebben. 

Daarbij zijn ze vaak net zo sensitief als hun Doodle (soort zoekt
immers soort), vaak onzeker in hoe ze bepaalde dingen moeten
aanpakken (helemaal als hun Doodle anders reageert dan ze
willen), maar hun gevoelige aard zorgt er tevens voor dat ze
zoveel mogelijk tijd met hun Doodle willen doorbrengen. Dat ze
hem beschouwen als een waardig familielid, dat ze hem niet
zomaar aan vreemden willen overlaten, dat ze hem willen
beschermen tegen kwaad en onrecht (helemaal als ze merken
dat hun Doodle gevoelig is) en dat ze het liefst zoveel mogelijk
tijd met hun Doodle willen doorbrengen en dus ook zoveel
mogelijk ZELF willen doen (vaak omdat ze ervaren hebben dat
die dingen in de buitenwereld niet werken, zoals negatieve
trimervaringen). 



4. Doodle baasjes staan door al deze aspecten vaak meer open
om het welzijn van hun Doodle ZELF op te pakken, dan andere
baasjes. 

Dit verklaart waarom ik al bijna 11 jaar mijn workshops geef en
waarom na mij meerdere hondernemers op dat idee zijn
gekomen. Waar trimworkshops voor Doodle baasjes eerst
volledig onbekend waren, is het 11 jaar later een vrij algemeen
begrip. 

Daarbij zijn de thuis trimmers (Doodle trim hobbyisten) enorm
toegenomen. Niet alleen omdat baasjes het leuk vinden om zelf
met hun Doodle aan de slag te gaan, maar vooral ook, omdat ze
veel geld kunnen besparen op trimkosten door het zelf te doen.

Bovendien worden er zoveel Doodles gewoonweg geschoren of
on-Doodlelig getrimd dat baasjes denken dat ze dat met behulp
van YouTube video’s zelf ook kunnen doen: en daar hebben ze
tot op zekere hoogte gelijk in. 

Ook Corona heeft de groei van zelftrimmers een enorme zet
gegeven (ter illustratie: mijn Engelse Doodle & Oodle Self
Grooming FB groep is van 800 volgers vóór Corona, gestegen
naar bijna 23.500 volgers nu en daar komen elke dag een stuk of
100 volgers bij) 

Conclusie: Doodles hebben veel meer zorg nodig dan de meeste
andere honden, en bieden daarmee een uitgelezen kans voor
baasjes om dat zelf op te pakken. 

Tijdens de gratis Comfort & Care week laat ik jou dat
laagdrempelig ervaren.  



WAAROM JOUW

IN JE LEVEN IS

Doodle



Geloof jij dat er een “hogere” reden is waarom jouw Doodle in je
leven is gekomen? Of denk je "Nee hoor, wij wilden een hondje,
kozen na veel beraad voor een Doodle, hebben ons ingeschreven
bij een fokker en toen het tijd was hebben we hem opgehaald".

Bij de meeste baasjes is er meer aan de hand en is dat
selectieproces niet zo voor de hand liggend verlopen. Waarom is
juist DEZE Doodle bij jou terecht gekomen? 

Vaak hoor ik hierover de meest magische verhalen, waarbij het
meestal overkomt alsof je Doodle JOU heeft uitgekozen i.p.v.
andersom. Ik geloof dat jij het hondje krijgt dat het beste bij jou
past. En dan bedoel ik niet zozeer qua karakter (hoewel dat ook
kan), maar qua leerproces. 

Ik geloof dat jouw Doodle in jouw leven gekomen is om je te
helpen bij bepaalde levenslessen. Dat kan heel letterlijk zijn, als
jouw Doodle een hulphond is (het is niet voor niks dat deze
sensitieve honden zulke geweldige hulphonden zijn), maar in de
meeste gevallen is dit iets wat je waarschijnlijk in eerste instantie
niet in de gaten hebt.

En daar kom ik in het spel, want als life coach en iemand die van
transformatie haar leven heeft gemaakt (niet alleen qua het
trimmen van de honden, maar ook qua het veranderen van
mensenlevens) help ik jou te zien wat die levenslessen zijn. 

Want elk mens op Aarde heeft levenslessen die hij/zij moet
doorlopen. Fysieke problemen, Emotionele problemen, Geestelijke
problemen. Uitdagingen waar je tegenaan loopt in het leven,
dingen die je moeilijk gemaakt worden: in het contact met jezelf
of juist met anderen, met je omgeving, de wereld. 

Bij niemand is het leven koek en ei. Elk huisje heeft zijn kruisje.
En dat moet ook, want zo groeien we als mens. Elke uitdaging
die we te boven komen maakt ons sterker, geeft ons meer
zelfvertrouwen, meer inzicht in wie we werkelijk zijn en meer
zelfleiderschap. 



Uiteindelijk, als we al deze uitdagingen te boven zijn gekomen,
zijn we gelukkiger, vrijer, voelen we meer rust en laten we ons
niet meer leiden door de waan van de dag. 

Maar, alleen kunnen we dat niet...

Over het algemeen zijn we zelf niet in staat om van een
afstandje naar ons eigen leven te kijken en te zien wat er mis
gaat. Waar het om ons eigen leven gaat, kunnen we niet
objectief zijn. Daar hebben we een buitenstaander voor nodig.
Iemand die jou met een andere blik naar je leven laat kijken en
die de juiste vragen stelt, waardoor je inzicht gaat krijgen en
zelfbewust wordt. En die je vervolgens de juiste tools geeft om
die problemen te boven te komen. 

Dit is waar een transformatie coach om de hoek komt kijken. Dit
is iemand die niet alleen inzicht heeft in hoe problemen en stress
ontstaan, maar vooral ook weet hoe ze de juiste vragen kan
stellen die jou helpen de juiste antwoorden IN JEZELF te vinden,
waardoor je vervolgens ZELF je problemen kunt oplossen. De
juiste coach heeft hier niet alleen voor geleerd, maar heeft ook
heel veel levenservaring en vooral (door)levenservaring,
waardoor ze precies begrijpt waar jij tegenaan loopt en je op de
juiste manier kan helpen. 

Het probleem is alleen dat de meeste mensen nooit naar een
coach zullen gaan. Niet alleen, omdat het woord “coach” een
negatieve lading bevat, waardoor men denkt dat zodra je een
coach in de arm neemt, het wel heel ernstig met je gesteld moet
zijn. En de meeste mensen beschouwen het als een zwakte om
hulp te vragen. 

Ze denken dat ze het zelf wel op kunnen en moeten lossen. Of
dat het allemaal wel meevalt. De grootste weerstand ligt echter
op het eerst moeten toegeven dat ze een probleem hebben, dan
de bereidheid om de juiste hulp te zoeken en als ze de juiste
persoon gevonden hebben komt het aller moeilijkste: ze moeten
zich openstellen om die hulp te kunnen ontvangen, wat betekent:
zich kwetsbaar opstellen, hun emoties durven laten zien, hun pijn
confronteren (want de meeste problemen ontstaan door het
willen vermijden van die pijn). En als je jarenlang je best hebt
gedaan om je gevoelens en de pijn te negeren, dan is dat een
ding.

En daar komt je Doodle om de hoek kijken…



WAAROM JOUW

Life coach
Arbutus SlabArbutus Slab

JOUW DOODLE

ALS



Je hebt vast al gemerkt dat je Doodle verschillend op jou
reageert, afhankelijk van je stemming, hoe je iets vraagt, in welke
bui je zelf bent.

Dat komt, omdat je Doodle sensitief is. Hij ziet en merkt dingen
aan jou die je zelf niet doorhebt. En daarmee is hij een perfecte
spiegel voor jou. Bovendien is je Doodle door zijn ZIJN een echte
drempelverlager: waar jij je naar een coach toe nooit zou durven
openstellen, doe je dit naar je Doodle toe automatisch WEL. 

Hoe werkt dit in de praktijk?

ZOALS JE IETS DOET, DOE JE ALLES!

Dit is de titel van een boek dat ik ooit gelezen heb. Ik heb geen
idee meer wat er in het boek stond, maar voor mij was deze titel
een van de puzzelstukjes die mijn kennis over belemmerende
overtuigingen niet alleen compleet maakte, maar ook praktisch
toepasbaar maakte in mijn werk. 
 Wat het inhoudt is dat onze gedachten onze realiteit scheppen
en dat wij met onze gedachten ons eigen succes saboteren. 
Dat klinkt heel heftig, dat weet ik. Dus ik zal proberen het te
illustreren.

Als je als baby geboren bent, ben je puur. Naar mate je opgroeit
en bepaalde ervaringen opdoet vorm je bepaalde meningen over
hoe het leven voor jou is. Dit kunnen de meningen zijn van je
ouders of andere opvoeders die je hebben beïnvloed, dit zijn
meningen vanuit je omgeving en de maatschappij en het zijn
meningen die je jezelf hebt aangepraat doordat je bepaalde
positieve en negatieve ervaringen hebt gehad. Over het algemeen
zijn die meningen onbewust en elke keer dat je een ervaring hebt
die jou in die mening sterkt, groeit die overtuiging. Vooral de
negatieve overtuigingen zijn heel krachtig en vormen ons leven.
Steeds dat er iets in ons leven gebeurt dat qua impact lijkt op
datgene dat we voorheen ook al hebben meegemaakt, groeit die
overtuiging en op die manier saboteren we onszelf. 



Voorbeeld: 

stel dat je uit een arm gezin komt, waarin je ouders echt geld bij
elkaar moesten schrapen om elke dag eten op tafel te krijgen en jij
als puur en onschuldig kind (dat nog niets snapt van de realiteit
waar haar ouders in leven en hoe deze ontstaan is, en dat enkel
leeft vanuit haar gevoel) voor je verjaardag een mooie pop vraagt. 

Waarop je ouders ontzettend boos worden (waarschijnlijk ook
vanuit schaamte) en roepen dat het geld niet op hun rug groeit,
dat je moet werken voor je geld en dat je zoiets nooit meer mag
vragen. 

Dan snap jij als kind verstandelijk niet wat er gebeurt, waarom je
ouders zo boos op je zijn, maar je voelt je gekwetst in je verlangen,
in je vreugde, je voelt je klein en het is alsof je een stomp in je
maag krijgt of een klap in je gezicht. Dat nare gevoel koppel je
waarschijnlijk aan een mening: voor geld moet je hard werken, geld
maakt mijn ouders boos, als ik ergens om vraag krijg ik geen
liefde, geld is slecht…zoiets. Het kan één mening zijn, maar het
kunnen ook verschillende meningen zijn die gekoppeld worden aan
die ervaring. 

Gedurende je leven zul je bij elke negatieve ervaring met geld
gesterkt worden in die overtuiging. En omdat jij elke keer dat je
met geld te maken krijgt, onbewust handelt vanuit die overtuiging,
zal geld een probleem voor je kunnen gaan vormen later in je
leven.

Dit is even een voorbeeld over geld, maar de belangrijkste
overtuigingen gaan over jezelf: wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe
slim je bent, hoeveel liefde je verdient.

En hoewel dit voor jou onbewuste drijfveren zijn geworden, zijn
gedachtes energie. En niet alleen vormt die energie je realiteit,
anderen die gevoelig zijn EN VOORAL JE DOODLE, reageert op
die energie. En dat merk je in elke vorm van interactie met je
Doodle, vooral tijdens het trimmen.



Een sterke band met je Doodle begint op de trimtafel

Omdat je Doodle reageert op de energie die jij onbewust uitstraalt,
worden dingen die gemakkelijk zouden kunnen zijn, ineens lastig. 
Je Doodle is namelijk ook puur en onschuldig (en blijft dat zijn hele
leven). Doodles hebben geen gedachten, laat staan belemmerende
overtuigingen, dus hun hele doen en laten is puur. Een Doodle zal
uit zichzelf dus nooit bijten of vals gedrag vertonen: elke pup is
puur en onschuldig. Als je Doodle iets doet dat niet puur en
onschuldig is, is dat een reactie op iets anders. Op iets wat er in de
omgeving gebeurt of op jouw energie. En daarin zitten de
levenslessen.

Is het jou opgevallen dat je Doodle op de grond een heel ander
gedrag laat zien dan op de trimtafel? Dat komt, omdat de grond
zijn territorium is, waarin hij zich veilig voelt en vrij is om te gaan
en staan waar hij maar wil.

Zodra je hem op de trimtafel zet, haal je hem uit die veilige ruimte
en breng je hem in jouw ruimte. Als je hem dan ook nog vast zet
(wat moet, voor zijn eigen veiligheid) confronteer je hem met iets
waar zeker een pup niet goed mee om kan gaan:
vrijheidsbeperking. En als je dan ook nog aan hem gaat zitten en
hem in wezen vraagt zich aan te passen aan jouw wil (want dat is
wat je eigenlijk doet), beperk je niet alleen zijn fysieke
bewegingsvrijheid, maar ook nog zijn geestelijke vrijheid. En
wanneer dat gebeurt laat jouw Doodle zijn ware kleuren zien. 

Daarom is de trimtafel de ideale plek om je Doodle te trainen.
Maar ook jezelf.

Want als je Doodle op de trimtafel weerstand vertoont, op welke
manier dan ook, zijn er 4 dingen aan de hand.



1.Hij reageert op iets in de omgeving: een bepaalde prikkel,
iets of iemand in het huis (daarom is het nooit handig als er
bekenden binnen komen, terwijl jij aan het trimmen bent en
ook niet handig als iemand van een afstandje mee zit te
kijken. 

Dit is tevens de reden dat de meeste trimmers baasjes de
toegang tot de trimsalon ontzeggen tijden het trimmen:
vreemde ogen dwingen en als het baasje erbij is, zal een
Doodle zich nooit overgeven aan de trimmer. Hierdoor duurt
het proces niet alleen langer, het is ook veel stressvoller voor
zowel de hond als de trimmer. 

LET OP: zodra je aan het trimmen bent zal je Doodle altijd
afleiding zoeken, dus extra gefocust zijn op de omgeving en
mogelijke prikkels (honden die langs het raam lopen, honden
die buiten blaffen, postbode enz) 

2.Als de omgeving rustig is, mag je de oorzaak bij jezelf
zoeken. En dat gaat twee kanten op: het moment zelf: zeker
als jij een first-time hondenbaasje bent, loop je tegen allerlei
onzekerheden in jezelf aan. Je wil het graag goed doen en je
hondje niet zeer doen, dus die gedachten spelen in je hoofd.
En elke keer dat je Doodle iets doet dat je niet voorzien hebt,
kan dat een of meerdere belemmerende overtuigingen in jou
opwekken. En als dat gebeurt is er geen beginnen meer aan.

Ook als je al wel eerder een hond gehad hebt, maar met een
totaal andere vacht, dus totaal andere verzorging, is de kans
groot dat je tegen deze onzekerheden aan loopt.

3.Ook hier ben jij de oorzaak, maar op een ander niveau (en
dat maakt het des te lastiger). Omdat jouw Doodle als pup
volledig puur en onschuldig is, en hij dus “leert” van zijn
naaste omgeving, en omdat hij zo sensitief is, is het logisch
dat hij jouw energie overneemt. Bovendien leert hij van jou
hoe de wereld werkt. 



Hij neemt dus jouw patronen over en samen, in de interactie en
jullie samenzijn bouwen jullie aan een gezamenlijk patroon. Een
manier waarop jullie samen het leven tegemoet treden. Zo worden
jouw onzekerheden ZIJN onzekerheden en dat maakt bepaalde
dingen extra lastig. Op het moment dat jij je Doodle dus zelf gaat
trimmen moet je niet alleen letten op de energie die je uitstraalt,
maar je ook bewust zijn van welke patronen jullie samen hebben
opgebouwd. Beide leiden namelijk tot bepaald gedrag. 

4.En als dat al niet genoeg is om rekening mee te houden, is er nog
een vierde aspect dat je waarschijnlijk absoluut niet zult
verwachten: het gedrag van je Doodle kan ook bepaald worden
door fysiek inwendige oorzaken. Onrust en stress kan afkomstig zijn
van een gebrek aan beweging, waardoor je Doodle zijn energie niet
kan kwijtraken. Een teveel aan prikkels die je Doodle eerst eruit
moet lopen, voordat je hem op tafel zet. Een volle blaas of
noodzaak om te poepen (laat hem daarom altijd EERST uit). Maar
het kan ook komen door een verkeerde voeding en een teveel aan
afvalstoffen in het bloed. Als de darmen hun werk niet goed kunnen
doen (bijv doordat er teveel koolhydraten in de voeding zitten die
niet verwerkt kunnen worden), heeft dat ook een mentaal effect. Zo
zie je dat het gezondheidsstuk OOK een grote rol speelt bij het
trimmen (dit zijn dingen waar de meeste hondentrimmers, fokkers
en workshopgevers, zelfs de meeste reguliere dierenartsen geen
weet van hebben).

Daarom zeg ik altijd: een sterke band met je Doodle begint op de
trimtafel. 

Want als jij je hondje zover kunt krijgen dat hij zich vol vertrouwen
aan jou overgeeft, terwijl hij (vast) staat op de trimtafel, is de
fundering voor jouw leiderschap gelegd. En daar zul je in de
verdere interactie met je Doodle ook profijt van hebben. 



Een extra voordeel van het zelf trimmen

Een optimale vachtverzorging gaat veel verder dan alleen het
trimmen van de vacht. Dat is alleen het uiterlijk. Als je je alleen
maar daarmee bezig houdt (bijv, omdat je YouTube filmpjes als
voorbeeld gebruikt) is dat een enorm gemiste kans. 

Terwijl je Doodle op tafel staat kun je namelijk ook meteen zijn
gezondheid monitoren. Je kunt hem checken op vlooien en teken, op
wondjes, op jeuk en huidproblemen. En nog veel meer. Je kunt alle
basisverzorging zelf doen (oren uitplukken, nagels knippen, poten
uitknippen, genitaliën en poepertje vrij knippen, ogen vrij knippen,
tandverzorging).

Maar als je iets meer weet over een natuurlijke gezondheid en het
herkennen van symptomen die aantonen dat er inwendig iets niet
goed zit, kun je op tijd bepaalde gezondheidsproblemen te lijf
gaan, die een dierenarts nog niet zou zien (omdat bloedonderzoek
enkel iets laat zien als cellen en organen al beschadigd zijn: te
laat!).

Dit is een aspect van het zelf trimmen dat de meeste baasjes en
professionals over het hoofd zien, gewoonweg, omdat ze de kennis
missen. Maar het geeft jou als baasje zoveel meer vrijheid, maar
ook controle en leiderschap. 



ZELF-
LEIDERSCHAP



Zelfleiderschap

Begin je in te zien in hoeverre jouw leiderschap over je Doodle
verweven is met het leiderschap over jezelf? 

Dan zie je ook de kansen die je Doodle met zich meebrengt. De
kansen die het ZELF trimmen en verzorgen van je Doodle met zich
meebrengt. Door je Doodle zelf te trimmen en de juiste zorg te
geven neem je het welzijn van je Doodle EN jezelf letterlijk in eigen
handen. 

Dit werkt 2 kanten op: 
Praktisch, voor jou en je Doodle

Jij neemt de rol van baasje en verzorger volledig op je, net zoals je
als moeder voor je kind doet. Dit geeft je zelfvertrouwen en een
diepere band met je Doodle. Je Doodle leert op jou te vertrouwen
en jou als leider te zien en samen vormen jullie een team. 

Zelf trimmen zorgt ervoor dat je niet afhankelijk meer bent van
een hondentrimmer en dat je alles op je eigen manier, in je eigen
tijd kunt doen, waarbij je tevens rekening kunt houden met wat je
Doodle aangeeft nodig te hebben in het moment. Voor je Doodle is
dit een stuk fijner (mits je dit goed oppakt, want het kan ook
averechts werken), want minder prikkels, een vertrouwde omgeving,
minder lang op tafel staan en de nodige pauzes. 

Door zelf de gezondheid in eigen handen te nemen kun je je
Doodle de juiste, natuurlijke zorg geven waar zijn sensitieve
lichaam en systeem het beste op reageert. Je kunt ziektesymptomen
herkennen en behandelen, voordat ze een medisch probleem gaan
vormen. Je kunt natuurlijke alternatieven bieden voor chemische
medicatie en preventie (bijv vlooienbestrijding), je kunt je Doodle
voorbereiden op operaties en vaccinaties, waardoor de chemische
stoffen in het lijf na afloop niet kunnen ontwikkelen tot een kwaal
of ziekte. 

Je kunt je Doodle de juiste, passende voeding geven waardoor
allergieën en andere negatieve effecten geen kans krijgen. 

En je kunt mentale problemen op natuurlijke wijze behandelen,
zodat je Doodle minder last heeft van stress, angsten en
onzekerheden en daardoor stabieler kan reageren in bepaalde
situaties die nu problematisch kunnen zijn.

Praktisch voor jou:

Door te leren over hoe ziektes ontstaan en gezonde alternatieven,
krijg je gelijk meer inzicht in hoe het voor JOU werkt (want bij
mensen werkt hetzelfde systeem). Hierdoor kun je met een ander
oog kijken naar wat jij binnenkrijgt aan voedingstoffen en
onnatuurlijke middelen, waardoor je gezondere keuzes voor je eigen
gezondheid kunt maken. 



Persoonlijke groei

Het inwendige stuk is natuurlijk minstens zo belangrijk. Want als jij
zicht krijgt op de energie die je uitstraalt, op welke manieren je dat
doet en welke belemmerende overtuigingen daarachter zitten, kun
je zien hoe je zelf het gedrag van je Doodle beinvloedt.
Vandaaruit kun je zien hoe je ZELF bepaalde aspecten in je leven
hebt beïnvloedt. Met andere woorden: hoe je je eigen succes tot nu
toe hebt gesaboteerd. Wat de reden is dat jouw leven niet stroomt
op die gebieden die belangrijk voor je zijn. Dat inzicht is de eerste
stap op weg naar zelfleiderschap. En zodra je dat inzicht krijgt, kun
je het gaan veranderen en daarmee je hele levensloop. En daar ligt
de sleutel voor een totaal nieuwe toekomst.

Want jij hebt ZELF in handen hoe jouw leven eruit ziet. Als er
dingen zijn in je leven waar je nu nog moeite mee hebt of die niet
naar je zin gaan, kun je zien hoe je dit ZELF gecreëerd hebt, met
welke overtuigingen. En vervolgens kun je die overtuiging gaan
veranderen, naar bekrachtigende overtuigingen. En daarmee creëer
je een nieuw leven voor jezelf. Het leven, waarvan je (misschien wel
stiekem) droomt. 

Dit klinkt simpel, maar dat is het niet. Want zoals je nu bent, is niet
van de ene op de andere dag gekomen. Daar heb je je hele leven,
tot nu toe, over gedaan en al die negatieve patronen moeten weer
afgebroken worden. 

MAAR…er zijn 3 lichtjes in de duisternis:

1.De reis is geweldig. Ik noem het een reis, want je gaat zoveel
aspecten van jezelf tegenkomen en leert zoveel over jezelf en je
leven, dat elke ontdekking voelt als een groot cadeau en je al
tijdens het proces zult merken dat je rustiger, lichter en
vreugdevoller in het leven komt te staan: bij mij uitte zich dat in
veel minder “moeten” van mezelf, veel minder kritisch op mezelf en
anderen, veel meer geduld, veel minder klagen, en veel minder rust
in mijn hoofd.

2.Het leven aan de andere kant ziet er zoveel mooier en beter uit
dan je je nu kunt voorstellen

3.Hoewel ze zeggen dat het gaat om de reis en niet de bestemming,
kan ik je met vreugde in mijn hart zeggen dat hoewel mijn proces
sinds mijn 1e inzicht al ruim 20 jaar duurt, dit voor jou niet zo hoeft
te zijn. We zitten namelijk in een transitiefase, waardoor we sneller
groeien. Het gaat waarschijnlijk iets te ver om hier over uit te
weiden, want dat is een heel spiritueel stuk en niet iedereen kan
dat handelen, dus ik volsta met te zeggen dat we met de Aarde een
nieuwe fase ingaan, waarin we het oude (en oude machtssystemen)
los laten en vanuit een nieuwe energie gaan leven. Alles wat er nu
op Aarde gebeurt is een gevolg van deze transitie en waar dingen
voorheen moeilijk en moeizaam gingen, zullen ze steeds
gemakkelijker en moeitelozer gaan. 

Zo ook jouw persoonlijke groei. 



TRANSFORMATIE 
coaching 



Je Doodle als coach

Om jou de kans te geven ALLES te leren wat in dit e-book de revue
heeft gepasseerd en dit te integreren in het leven van jou en je
Doodle...heb DoodleComfort zo ingericht dat je alles op een
schoteltje gepresenteerd krijgt. Eerst leer je via de VIP 2-daagse
letterlijk je Doodle en zijn leven te transformeren en te helen en
vervolgens kun je met je eigen leven aan de slag als je dat wilt (en
als je in de interactie met je Doodle merkt dat er meer nodig is).

Maar dat weet je pas als je EERST met de vachtverzorging aan de
slag gaat. Dus EERST alles leert over Doodle vachtverzorging en
basisverzorging. Is dat je duidelijk, DAN kun je leren hoe je je
Doodle stap voor stap ZELF weer als fluffy pup trimt (dus geen
scheren, geen poedellook, maar de natuurlijke, fluffy Doodle look,
zoals JIJ mooi vindt en IK vind dat elke Doodle eruit hoort te zien).

Kies je voor de VIP 2-daagse, dan leer je meteen alles over energie:
hoe je Doodle reageert op jouw energie, op welke manieren je die
energie uitstraalt, hoe je je energie kunt beïnvloeden, hoe je je kunt
afstemmen op de energie van je Doodle, zodat jullie meer
gelijkwaardig zijn. Maar ook hoe je je Doodle kunt lezen: wat zegt
zijn lichaamstaal nu echt? En hoe je hem rustig kunt houden op de
trimtafel.

Hoewel we tijdens de VIP 2-daagse naar de gezondheid en voeding
van je eigen Doodle gaan kijken, krijg je tevens toegang tot de
online leeromgeving, waarin je alles leert over Doodle gezondheid.
Waarom Doodles zo gevoelig zijn voor ziektes en
gezondheidskwalen, wat de meest voorkomende kwalen zijn en hoe
je ze kunt herkennen, welke vormen van allergie er zijn en hoe
belangrijk de weerstand van je Doodle is.

je leert alles over natuurlijke gezondheid in het algemeen:

Hoe ziektes ontstaan. Hoe je Doodle inwendig reageert op
chemische en onnatuurlijke stoffen. Wat een natuurlijke gezondheid
inhoudt. Welke gifstoffen er zitten in de reguliere
bestrijdingsmiddelen en de effecten die ze hebben op het
inwendige systeem. Hoe je vlooien, teken en ander ongedierte op
natuurlijke wijze voorkomt en bestrijdt. Hoe “slecht” de meeste
voeding voor je Doodle is en waar een natuurlijke voeding aan
moet voldoen. Hoe voeding verwerkt wordt in het lichaam, de
invloed van de darmen op de gezondheid van je Doodle, maar ook
het gedrag van je Doodle. 

Hoe alle organen samenwerken en een defect in het ene orgaan
kan leiden tot grote problemen voor je Doodle, hoe “schadelijk”
chemische middelen en medicatie is voor je Doodle en wat de korte
en lange termijn effecten zijn van vaccinaties, antibiotica en
symptoombestrijders zoals Prednison, Apoquel enz. 

Natuurlijke alternatieven om zelf de meest voorkomende
gezondheidsproblemen bij je Doodle te lijf te gaan (zoals diarree,
wondjes, oorontsteking, hotspots, jeuk, poep eten enz) en hoe je je
Doodle ZELF gezond oud kunt laten worden. 



Deze super interessante kennis leert je tevens hoe het in je eigen
lichaam werkt, waardoor je nog meer verbinding krijgt met je
Doodle en je meteen ook gezondere keuzes voor je eigen leven kunt
maken.

Een nieuwe manier van met je Doodle omgaan

Ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat wij onszelf als
baasjes onderwijzen in wat Doodle welzijn daadwerkelijk inhoudt.

Dat we ons niet meer afhankelijk opstellen van medische
specialisten met hun chemische stoffen en middeltjes die onze
honden op de langere termijn alleen maar zieker maken en die
vooral de kassa van de pharmaceutische industrie spekken.

Onze Doodles, met hun prachtige sensitieve natuur, leren ons hoe
we ZELF weer dichter bij de natuur kunnen staan en hoe we ons
zelfgenezend vermogen weer aan kunnen zetten.

Dat geldt voor de medische kant, maar ook voor ons mentale
welzijn. Want ziekte ontstaat niet enkel door de verkeerde
medicijnen en middelen die een schadelijke invloed hebben op ons
immuunsysteem. Ook ons denken heeft een schadelijke invloed op
ons zelfhelend vermogen. En ook hierin kan je Doodle jou als
voorbeeld dienen. 

In mijn Transformeer je Doodle, Transformeer je leven coaching
traject werken we gedurende 6 maanden aan jouw zelfleiderschap. 

Hierin help ik jou je belemmerende overtuigingen te herkennen, van
een afstandje naar je eigen leven te kijken en via 5 sleutels naar
vrijheid stap voor stap je leven te transformeren. Elke sleutel laat je
op een andere manier naar het leven kijken en in het leven staan. 

De opdrachten zijn praktische oefeningen en vragen waar je mee
aan de slag gaat. Je zult ervaren dat je tijdens het doorlopen van
deze module al veranderingen zult merken in je manier van zijn. 

Je wordt rustiger, stiller in je hoofd, minder kritisch en streng voor
jezelf en anderen, geduldiger, zachter, liefdevoller en gelukkiger.
Kortom: je gaat lekkerder in je vel zitten en als je voorheen veel
stress ervoer, zal dit stukken minder worden. Ook anderen zullen dit
gaan merken. Je zult weer meer plezier in je leven krijgen. 

En natuurlijk helpt je Doodle hierbij, want je Doodle is de beste life
coach!



Onderdeel van dit traject is het meer spirituele gedeelte: “Je Doodle
als zielsmaatje”.

Hierin kijken we naar de “hogere” betekenis van je Doodle. 

Ik help je nog meer bewustwording te krijgen en jou, via je Doodle
te reconnecten met je ware zelf. Hierdoor ga je nog meer begrijpen
waarom je leven is gelopen, zoals het is gelopen, ga je de “diepere”
laag van het leven zien en ga je aanvoelen wat je levensmissie is,
zodat je hiermee weer anderen kunt helpen en het ultieme geluk en
voldoening in je leven schept. 

Tevens leer je hoe je kunt creëren en manifesteren vanuit ease, joy,
flow & abundance en hoe je je leven magisch maakt. Dit is het stuk
waar ik momenteel volledig in zit, dus ik neem je tevens mee in mijn
eigen ervaringen en levenslessen ter inspiratie voor jou. 

Is dit de manier waarop jij je voortaan wilt verbinden met je
Doodle? 

Dan is DoodleComfort de juiste plek voor jou! 

Maar zover vooruit hoef je dus nog niet te denken. Begin gewoon
eerst eens met de online Klaar Met Klitten workshop om
laagdrempelig de eerste ervaring met vachtverzorging op te doen.

Dan kijk je daarna verder wat voor jou goed voelt.

Enjoy! 

XXX

https://dogcomfort.nl/online-workshop-hoe-houd-je-je-doodle-klitvrij-fluffy-zonder-scheren/

