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Voorwoord 

5 dingen die gebeuren als jij verder gaat na een narcistische of 

karmische relatie. Hoe voelt de ander zich? 
 

 

Met dit E-book wil ik je graag inspireren en inzicht geven. Mocht je vragen en positieve 

opmerkingen hebben, stuur me dan een mail info@healingpraktijkcelesta.nl 

 

 

Ik, Celesta vdf Braaksma ben sinds 2013 actief als spiritueel 

telefonisch coach bij Eddie.eu en Paragnostenchat en sinds 

2016 eigenaresse van Healingpraktijk Celesta.  

 

Mijn motivatie is om mijn levenservaring, kennis en 

wijsheid te delen met mensen die willen werken aan 

zichzelf. Het is mijn missie om inzicht te geven en het 

bewustzijn te verhogen. Voorspellen van toekomst heeft 

geen prioriteit. Het gaat erom dat je NU leeft in je eigen 

realiteit. De weg van vrijheid en onafhankelijkheid.  

 

 

 

Waarom begrijpen wij zo weinig van de spiegel van de narcist? Wat laat hij of zij ons zien?  

Ik gebruik de term narcist, omdat hier op via zoekfuncties naar wordt gezocht. Zo is het voor 

iedereen duidelijk waar het over gaat. Bewandel de weg van angst naar liefde. Iedereen heeft 

het geboorterecht op liefde, geluk, succes en een goede gezondheid.  

 

Dagelijks help ik klanten inzicht te geven in hun proces, welke opties er liggen en coach ik bij 

hun levensprocessen. Ik ben ervan overtuigd dat je kiest voor de therapeut die het beste voor 

jou voelt.  

 

Ik heb voor dit E-book gekozen om een stukje duidelijkheid te geven waarom de narcist zo 

zelfvernietigend te werk gaat. Het heeft alles te maken in hoe bewust jij bent van jezelf en 

welke zielskwaliteiten je in huis hebt.  

 

Op energetische wijze bied ik hulp aan vele klanten op het gebied van zelfliefde en 

innerlijke kracht. De methodes zijn bedoeld voor hooggevoelige mannen en vrouwen die 

hun emotionele bagage opgeruimd willen hebben en hun leven(stijl)/gezondheid willen 

verbeteren.  

mailto:info@healingpraktijkcelesta.nl
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Middels zielszuivering door SRT (Spiritual Response Therapy) boek ik geweldige resultaten 

om oude gedragspatronen of negatieve gedachten te doorbreken. Daarnaast vindt een 

stukje coaching plaats om inzicht te geven waarom het gebeurt en hoe verder te handelen.  

 

Klanten bellen voornamelijk over een mogelijke narcistische persoonlijkheid in hun leven of 

het tegenkomen van hun tweelingziel of soulmate. De relatie waar je in zit kan zo giftig zijn 

dat je voor een keuze komt te staan. Durf ik voor mezelf te kiezen? Leef ik mijn leven of word 

ik geleefd? Beide onderwerpen liggen in het verlengde van elkaar.  

 

Alles slaat terug op de persoon die jij nu bent. Het gaat om een groeiproces van 

slachtofferschap naar meesterschap.  Je merkt dat je personen makkelijker los kunt laten 

zonder dat je bang bent om de ander te verliezen. Er valt namelijk niets te verliezen.  

 

 

 

We zijn allen één en met elkaar verbonden. 
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Herstel narcistisch misbruik 

 

Zit je in de goede relatie? 
 

We hebben allemaal wel eens pijn van iets of voelen ons gekwetst. Elk huisje heeft zijn 

kruisje, maar hoe weet je of je relatie wel goed is? En is het emotioneel gevaarlijk voor je?  

 

Voel en zie je herkenning bij de volgende punten: 

 

✓ Vraag je jezelf wel eens of wat er verkeerd gaat in je relatie en probeer je het goed te 

praten? 

✓ Voel je je tot iemand aangetrokken/gehecht die niet stopt je pijn te doen? 

✓ Ben je loyaal naar de persoon die je heeft bedrogen elke keer weer? 

✓ Verberg je je relatie voor de mensen van wie je houdt omdat je weet dat ze het niet 

zullen begrijpen? 

✓ Ben je met iemand die je het gevoel geeft dat je niet meer zo geïnteresseerd of 

aantrekkelijk bent als je vroeger was?  

✓ Ben je de situatie aan het over analyseren waarom de persoon bij wie je bent je 

steeds pijn doet? 

✓ Ben je emotioneel zo geraakt dat je dagelijks niet meer normaal kunt functioneren? 

✓ Ben je terughoudend of misschien zelfs bang om je mening uit te spreken en of op 

te komen voor jou standpunt? 

 

Als bovenstaande met ja word beantwoord dan is je relatie emotioneel gevaarlijk.  

 

 
 

Veel mensen accepteren dit, omdat ze het gevoel hebben van angst. Immers als jij je sterker 

opstelt is dit voor de ander weer een reden om je naar beneden te drukken. Zij moeten 

immers jou overheersen en kennen geen zelfreflectie. Het gevoel van minder gemotiveerd 

en vastbesloten zijn. Het steeds verder terugvallen en de zware teleurstellingen. Je neemt 

en stap vooruit en gaat tegelijkertijd twee stappen achteruit. Het gevoel van niets waard zijn.  
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1. Als jij verder gaat na een narcistische of karmische relatie 

 

Hoe voelt de ander zich? 
 

Hoe reageert en wat voelt de narcist als hij/zij merkt dat jij weer gelooft in jezelf? Je hebt je 

eigenwaarde opgebouwd, je zelfrespect en zelfvertrouwen is terug. Niet langer ben je in 

verwarring.  Vervolgens laat je je (ziels)kwaliteiten en positiviteit weer zien.  

Wat als je carrière succesvol wordt of je hebt een nieuwe partner gevonden die wel om je 

geeft? Dit was je altijd door de narcist beloofd, maar het ideaal is nooit nagekomen. Het gaat 

om je persoonlijke ontwikkeling. Hier was je al mee bezig voordat je de narcist ontmoette.  

Het verlangen om succesvol te zijn of het willen hebben van de ultieme relatie was al een 

wens in die periode.  

Narcisten vinden het stellen van grenzen niet leuk en proberen je te saboteren. Je wordt 

weer gebeld en ze smeken dat ze je niet kwijt willen. Maar waarom nadat ze je hebben 

verlaten of je hebben bedrogen?  
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Egoïstische redenen: 

 

✓ Ze willen hun macht niet over jou verliezen 

✓ Ze willen je nog steeds als ‘een veilige’ haven voor het geval er iets misgaat met hun 

nieuwe leven of nieuwe voorraad 

✓ Ze willen nog steeds dat je er bent voor de voordelen  

 

De manier waarop je in verwarring wordt gehouden en hoe de narcist met je omgaat is de 

pijn en verwarring in jou houden. Bijvoorbeeld: “Ik hou van je. Ik kan je niet laten gaan, 

want je bent zo mooi. We hebben iets speciaals.” Zolang je met hun in gesprek blijft, kunnen 

zij hun negatieve conditionering en emoties op je uitoefenen.  

 

Op een dag kunnen ze je ineens vervloeken en plots daarna kunnen ze ineens weer poeslief 

tegen je zijn. Alsof er niets is gebeurd. Het zou dan allemaal in je hoofd zitten en je het 

verbeelden. Daardoor ga je geloven dat je de pijn zelf hebt veroorzaakt. Dit is aantrekken en 

afstoten in het negatieve. Eerst de knuffel geven en vervolgens een mes in je rug steken.  

 

 

 

 
 

 

 

Het gevolg is dat je zult blijven. Echter wat je meestal niet direct in de gaten hebt is de 

lastercampagne door lelijke dingen over je te zeggen zelfs als jullie kinderen hebben. Dit is 

vernietigend voor je eigenwaarde en je zelfbehoud.  

 

De narcist kan zich verontschuldigen, maar de schade is alweer aangericht zoals gepland. Is 

dit wat je wilt? Nee, toch? Je verdient veel beter dan dit. Behandeld worden met respect en 

waardigheid dat is wat je verdiend.  
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2. Het doel 

 

Nadat je de narcist hebt ontmoet zijn de (ziels)kwaliteiten en je positieve houding naar 

achteren geschoven. Al het goede aan je begint langzaam af te breken. De reden is, omdat 

dit type je energie en capaciteiten van je steelt. Hij/zij neemt al je goede dingen weg van je 

om hem/haar te ondersteunen. Nu ben jij het doel.  

Narcisten zijn emotioneel onvolwassen en hebben totaal geen zelfreflectie. Er is geen 

verantwoordingsgevoel voor de dingen die ze doen. In hun beleving is het daarom altijd 

jouw fout. Wat opvalt is de arrogantie. Niets kan ze tevredenstellen. Alle energie die je in 

hun stopt zal verdwijnen. Ook al hebben ze je helemaal beschadigd en invloed gehad op je 

sterke kwaliteiten. Je bent helemaal leeggezogen. Publiekelijk word je vernederd. Alles wat 

je voor ze hebt gedaan, wordt gezien als vuilnis.  Zie het als de restjes eten die je weggooit. 

Het is niets meer waard. Alles is van je gebruikt inclusief je positieve energie. Het enige wat 

er dan nog over is, is een leeg omhulsel. Je bent niet meer nodig en wordt afgedankt.   

 

 Verlating 

 
Wanneer narcisten je helemaal hebben gebruikt en je energie hebben afgenomen, zouden ze 

eigenlijk wat terug moeten geven. Op dit punt verlaten ze je en zoeken ze een nieuw 

slachtoffer. De cyclus wordt herhaald. Ze teren dus alleen maar op jouw energie. Er is 

geen waardering voor alles wat je allemaal voor hun hebt gedaan. Ze zijn ondankbaar. Wat ze 

alleen maar wanhopig zochten en wat ze nooit teruggeven is je aandacht, bevestiging, 

goedkeuring en adoratie.  

Ze hebben je die aandacht nooit gegeven of je gewaardeerd en geadoreerd. De reden is 

omdat ze dit niet kunnen. Hoeveel je er ook in stopt het is nooit genoeg. Narcisten weten 

niet wat het is om tevreden te zijn en zitten vast in het jagen van de ene persoon naar de 

andere. Hierdoor proberen ze alles te krijgen wat ze willen in de situatie die zich voordoet.  

Er is een groot gebrek aan empathie. Het glas is nooit half vol. Het is een eindeloze cirkel 

waar ze van het een in het andere lopen. Elke vorm van aandacht, adoratie, bevestiging of 

goedkeuring zullen ze pakken in het moment. Wanneer de persoon/slachtoffer helemaal op 

is en er niets meer te geven valt, dan verdwijnt de narcist naar de volgende persoon.  
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3. Verlies 

 

Er zijn alleen maar verliezers 

 

Narcisten hebben maar 1 doel en dat is jou van binnenuit vernietigen. Dit doen ze om zich 

krachtig te voelen. Zij laten eigenlijk gewoon aan jou zien hoe beschadigd en 

getraumatiseerd zij zelf van binnen zijn. Door jou zo te behandelen en te kleineren hebben 

ze het gevoel dat ze wel sterk zijn. De focus ligt dan ook totaal op jou. Dit is een manier om 

weg te lopen van hun eigen pijn. De gevolgen zijn de dreigingen en de ijzige kou. Dit wordt 

ingezet op de meeste kwetsbare momenten om je ten gronde te richten.  

 

Een narcist zal nooit tevreden zijn met zichzelf. Wat en hoeveel je ook geeft het zal ze niets 

doen. Je zult worden vernietigd in het proces als je het probeert. Ze zijn niet meer zoals ze 

zich voordeden zoals je hun ontmoette. Dit heb je al ervaren. Vernietiging. Op het 

dieptepunt in je leven verlaten ze je. Soms in suïcidale momenten, ziekte of door dood.  

Je wordt achtergelaten met niets. Overal ben je bij weggehouden. Ook je eigen sterke punten 

en je positieve energie zijn beschadigd. Je financiën, familie, werk, vrienden….. De meeste 

slachtoffers van narcistisch misbruik verliezen alles. Sommige eindigen dakloos, in het 

ziekenhuis, in de gevangenis of dood.  

 

 

Als zoethouder kan de narcist ook weer omdraaien door een vakantie of iets anders leuks 

aan te bieden of omdat je zwanger bent van de narcist.  

Terwijl jij probeert je hart te herstellen gaat de narcist gewoon door met zijn werk om jou te 

vernietigen. 

 

Als je het hebt gered na dit misbruik dan heb je de mogelijkheid om je leven weer te 

herpakken. Van binnenuit zul je jezelf weer moeten motiveren. Je kunt weer helemaal 

opnieuw beginnen. Lach weer en ervaar blijdschap. 
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4 Opnieuw beginnen 

 

In je waarheid staan 

 

Nu wordt het een probleem voor de narcist, want het komt uit dat ze niet zijn wie ze 

vertelden te zijn. Ze zijn niet grandioos. Je bent beter af zonder hen. Ze vertelden je de 

illusie en lieten je geloven dat je niet goed genoeg was en er iets mis was met jou. Ze 

trouwden met je en hadden hun idealen. Jij dacht dat ze het echt meenden. Maar het was 

niets. Herinner je nog wat de toekomstplannen waren in die tijd? Al deze dromen? Wat is er 

mee gebeurd? En nu realiseer je dat het een illusie was. Ze konden je manipuleren. Het was 

een spel om je te laten geloven dat je alles had wat je wilde. Waar jij naar verlangde hielden 

ze vast. Zij geloofden het niet. Narcisten geloven niet eens in hun zelf. Het is allemaal illusie.  

 

Maar nu ben je er los van en neem je je leven weer in eigen handen. Je start nu de dingen die 

je ooit hebt besproken met ze in je eentje. Na de beschadigingen en de publieke vernedering 

dat je niets waard bent, is er een nieuw begin. Alles is slechts projectie en zij zitten verkeerd. 

Al die tijd dat ze bij je zijn geweest, hebben ze je energie gestolen en ben jij aan het stoeien 

om je blijdschap te vinden door tevredenheid of vervulling in je leven. Omdat je doorgaat 

komt dit allemaal naar boven. Het is het bewijs dat jij niet het probleem bent van de 

situatie.  

 

Projectie 

 

Alles wat over je is gezegd is alleen maar een projectie. Het gaat over de ander. Ze laten je 

geloven dat je niet genoeg voor ze bent geweest of dat er iets mis is met jou. Narcisten 

creëren iets wat er niet is. Als je door deze illusie heen kijkt zie je dat zij het probleem zijn. 

Zij zijn niet goed genoeg. Daarom lukt niets als ze om je heen blijven hangen. Narcisten 

houden je laag in de energie als jij dingen wilt bereiken. Om je volledig potentieel te 

benutten. Ze voelen zich beter als ze jou de schuld ergens van geven. Omdat ze jaloers en 

onzeker zijn. Daarom drukken ze je naar beneden.  
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5. Laat los….. en kies voor jezelf 

 

Als je nu laat zien dat je doorgaat met je leven en ineens wel succes hebt ligt het bewijs 

daar dat het nooit aan jou kan hebben gelegen. Ze hebben een verdedigingsmechanisme 

dat ze zo geweldig zijn. Narcisten kunnen boos worden als jij je niet hebt laten 

onderdrukken door hen. Er is veel haat. Het is niet aan jou om het goed te maken. Ze blijven 

zeggen dat jij niet goed genoeg bent. De cyclus zal zich steeds herhalen. Wanneer je 

teruggaat zullen ze alles wat je hebt vernietigen. Vernietigen en je met niets achterlaten is 

hun doel. Ze voelen zich minderwaardig, waardeloos, boos, haat, afgunst en jaloers ten 

opzichte van jou.  

Onveilige en manipulatieve mensen verontschuldigen zich zonder hun schadelijk gedrag aan 

te passen.  

 

De waarheid is dat de narcist je empathie gebruikt om je gemarteld te houden. Je gelooft 

hun leugens, omdat ze precies weten hoe ze je hart moeten raken. Tot je op een dag wakker 

wordt en je realiseert dat de narcist nooit zal veranderen.  

 

De beste beslissing die je kunt maken is je grenzen stellen en je losmaken zodat je verder 

kunt met het leven dat je verdient.  

 

Liefde is de oplossing om de angst tegen te gaan. Angst zal je altijd in het verleden houden.  

 

Leef NU 
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Mag ik je verder helpen? 

 

Je denkt dat het de ware is 

 
 

Steeds meer hoor ik dat mensen blijven hangen in hun processen en oude patronen 

waarvan ik je bewust wil maken dat er altijd een nieuw begin kan starten als jij bereidt bent 

daarvoor te gaan. Er is zoveel meer liefde! Het is een groeiproces. Wellicht kun je hier al een 

aantal herkenningen of bevestigingen uithalen.  

 

Vaak heb je al iemand ontmoet die alles in je losmaakt. Het ontmoeten van een zielsliefde of 

iemand die je probeert je uit je lijden te halen. Dan slaan we een brug van angst naar liefde. 

Gun jij jezelf je eigen liefde? Voel jij jezelf van waarde? Heb je zelfvertrouwen? Dit zijn de 

elementen die als eerste worden geheeld op weg naar een open hart, zodat je je weer kan 

verbinden zonder gekwetst of geraakt te worden. Zijn wie je bent zonder oordeel.  

 

De volgende stap is je weg naar heling en ik bewandel graag het pad samen met je om daar 

te komen waar jij wilt zijn. Wat is je grootste wens? Wat wil je? Waar mag ik je bij helpen? 

 

 

Werk aan jezelf 
 

Van de ander kun je dus niet verwachten dat hij of zij jouw leegte opvult. Je zult er zelf iets 

aan moeten doen. Dan kun je je weer met iemand verbinden.  

Sta eens stil bij je gevoelens als de ander niet geeft. Stop het gevecht in jezelf en met de 

ander. Zorg dat je je veilig voelt, maak contact met jezelf en herstel de verbinding met jezelf. 

Laat de ander los en zorg voor een vrijlating in het contact.  

Stop met vluchten voor jezelf en ga de angst aan die getriggerd wordt door de ander. 

Het geeft de kans een diepere laag aan te raken. Narcisten zijn onze leermeesters tijdens 

onze zielenreis.  

Omarm de onverwerkte emoties van het kind in jezelf dat zich verstikt heeft gevoeld bij 

een ouder. Neem je ruimte en kom weer terug. Vanuit de veilige basis kun je weer een 

verbinding aangaan met jezelf en met anderen. 
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Behandelingen met Spiritual Response Therapy (healing SRT) 

 

 

De eerste sessie varieert van 1 tot 2 uren. De kosten zijn per uur inclusief een half uur 

voorbereiding voorafgaand aan de afspraak. Het kan zijn dat je over een tijdje nog eens een 

paar sessies wenst dan is je zielszuivering nagenoeg compleet.  

 

Dit is ondersteunend voor het helingsproces. SRT haalt de sluiers van je ziel weg, zodat je 

dichterbij de waarheid en essentie komt waardoor je beter beslissingen/keuzes kunt 

maken in je leven. We zoeken negatieve emoties op die ik zuiver en daarvoor in de plaats 

krijg je als cadeau een positieve emotie die ik laat downloaden via je hogere zelf.  

Ik noem dit herprogrammeren. Zo kun je stappen vooruit maken in je leven. Zielszuivering 

kan je helpen bij traumaverwerking.  

 

Voordelen SRT healing: 

✓ Doorbreek schadelijke gedragspatronen 

✓ Werk aan gezondheidsproblemen tot op celniveau 

✓ Verbeter de relaties in je leven 

✓ Verbind jezelf met je innerlijke leiding en het universum 

✓ Verzacht of verwijder fobieën, allergieën en telkens terugkerende fysieke problemen 

✓ Los verslavingen of verslavende gedragspatronen op 

✓ Maak een eind aan blokkades op je positieve zelfexpressie incl. liefde, succes en 

overvloed 

✓ Verbeter je zelfvertrouwen en vind je richting in dit leven.  

 

 

Wat je denkt, creëer je Wat je uitstuurt, ontvang je. Het is niet wat er met je gebeurt, maar de 

energie die je eraan hecht. Angst versus liefde. Liefde is de enige helende energie en de 

hoogste vibratie.  

 

Samen zetten we de volgende stap op jouw levenspad. Deze kun je met vertrouwen 

nemen. Het gaat om jouw groei, jouw proces, jouw bewustwording in het hier en nu. Open je 

hart voor de liefde. Ontvang en geef en vergeet daarbij nooit jezelf! 

 

Reading 

Op dit stuk in je leven zijn heel veel vragen en daar kan ik je bij helpen om ruimte in de 

chaos te scheppen middels een reading. Daarnaast kan ik je heling te bieden op de 

moeilijke situaties in je leven. De blokkades of beperkingen die je mogelijk jezelf oplegt.  
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Ontdek de zielskwaliteiten in jezelf programma 6 maanden 

De heling die je ondergaat houdt in: 

 

✓ Zuiveren van karma, vorige en verleden levens, loslaten van mensen en situaties die 

niet meer dienen, emotioneel trauma,  

✓ Zelfliefde en eigenwaarde 

✓ Afhankelijkheid patronen en gedrag 

✓ Verlatings- en/of bindingsangst 

✓ Controle 

✓ Omgaan met jaloezie 

✓ Geduld en vertrouwen (goddelijke) 

✓ Vrijmaken van gehechtheid en materiële zaken 

✓ Innerlijke kind 

✓ Schaduwkanten 

✓ Koorden verbreken van giftige partners 

✓ Balanceren van het mannelijke en vrouwelijke 

✓ Openen van je hart 

✓ Waarheid uitspreken 

✓ Overgeven 

✓ Ontdek je levensmissie 

✓ Werken met je hoger zelf 

✓ Kwetsbaar durven zijn 

 

Heb je na het lezen van dit E-book nog vragen of wil je een consult inplannen? Kijk dan 

op de website voor de mogelijkheden.  

 

Warme groet,   

 

Celesta vdf Braaksma  

Healer | Medium | Coach 

 

All rights invoked – all rights retained – no rights waved – all rights reserved UCC1-103 en 

UCC1-308, “At arm’s length”  

Het copyright van dit gratis E-book is vastgelegd door Healingpraktijk Celesta/Celesta vdf 

Braaksma. We stellen het op prijs dat je de inhoud van dit E-book niet verspreidt op een 

manier dat dit niet is toegestaan. Het E-book is via de website www.healingpraktijkcelesta.nl 

te downloaden. Korte tekstfragmenten of citaten voorzien van bronvermelding.  

http://www.healingpraktijkcelesta.nl/

