
 

  

Donna Hoogstraaten 

5 ONZINNIGE OVERTUIGINGEN 
die jou moe en ongelukkig maken 

LEEF JOUW LEVEN 100% en straal als de zon 
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FABELS ZITTEN IN JE HOOFD 

Proficiat! Dat je dit E-book aan het lezen 

bent betekent dat jij jezelf serieus neemt. 

Dat je stappen in je leven wilt zeten om 

nog meer plezier, liefde, lef, geluk en 

gezondheid wilt ervaren. 

Zelf kan je veel doen om je levensgeluk 

te vergroten. De fabels die je hier onder 

je neus hebt. Zal ik voor je ontkrachten 

zodat je een beter zicht krijgt om je leven 

beter in te richten zodat jij er het beste 

uit kunt halen. 

Veel succes ermee! 

En weet: pas als jij JOUW leven leeft voor 100% zal jij stralen als de 

zon! 

 

Donna Hoogstraaten 

Bedenker S.E.L.F.I.E methode 
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3 VOORDELEN  

OM VAN OUDE OVERTUIGINGEN AF TE KOMEN 

1. Je gaat meer je eigen leven kunnen 

leiden. 

2. Je gaat meer energie hebben. 

3. Je gaat meer levensvreugde ervaren. 

4. Je gaat betere relaties krijgen. 

5. Je innerlijke kracht zal versterkt worden. 

6. Je zult meer in evenwicht zijn. 
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FABEL 1 

IK MOET ER ALTIJD ZIJN VOOR MIJN KINDEREN 

Het is heel natuurlijk dat jij er zoveel mogelijk voor je kinderen wilt 

zijn. Ze zijn jou zeer dierbaar en wil ze graag gelukkig zien. Je wilt 

hun moeilijkheden besparen en de fout die je wellicht zelf maakte 

wil je voorkomen bij hen. 

Vraag jezelf eens af wat is het doel van jou en je kinderen? Wat wil 

je bereiken en hoe denk je dit te kunnen bereiken. Natuurlijk wil je 

je kinderen opvoeden tot zelfstandig en bewuste jongeren. En wel 

zodat als die jongeren volwassen zijn het voor hen mogelijk is om 

zelf hun keuzes te maken en dat ze zelf problemen op kunnen 

lossen. 

Ook wil je misschien wel een goed relatie met hen om open en 

eerlijk vanuit liefde en verbondenheid gesprekken met hen kunt 

voeren. 

Ga eens na hoe dit voor jou is en hoe je dit wilt bereiken. Is dit erdoor 

altijd voor hen klaar te staan en dat je uitvoert wat zij graag willen. 

Of kan je dit ook bereiken door zijn af en toe aan de zijlijn te blijven 

staan. Bijvoorbeeld als ze leren lopen” eerst houd je ze vast met 

twee handen daarna met een hand en tenslotte klein stukjes los tot 

ze het alleen kunnen” 
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Voordelen om niet altijd aanwezig te zijn 

• Het kind wordt zelfstandiger 

• Je hebt als moeder meer ruimte voor jezelf en meer energie. 

• Het kind krijgt meer  verantwoordelijkheidsgevoel en 

zelfvertrouwen . 

 

Nadelen om er altijd voor je kinderen te zijn. 

• Een kind gaat zich sneller dom voelen, omdat jij hem de ruimte 

niet geeft om het zelf op te lossen of om ergens over na te 

denken. 

• Irritatie ontwikkelt zich eerder in jullie relatie omdat hij het 

gevoel krijgt dat jij denkt dat hij sommige dingen niet zelf kan. 

 

Wanneer je je kind zelf de kans geeft om dingen te bedenken zoals 

wat hij/zij wil en hoe hij dit kan aanpakken. Je helpt je kind te groeien 

naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 

Het is de kunst om de balans te vinden tussen helpen en aanwezig 

zijn – er zijn- wachten- en afwachten. Bij vragen om een reactie kun 

je altijd zeggen probeer het zelf eens of geef een tip over hoe het 

zou kunnen op die manier ontwikkel je ook de creativiteit van het 

kind. 
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Tips om het zelfvertrouwen van een puber en adolescent te vergroten 

 

1. Observeer jezelf eens. Hoe denk je over jezelf 

en hoe handel jij? 

 

2. Luister goed naar je kind wanneer hij het moeilijk 

heeft en in jouw ogen lastig doet. Probeer in een 

open gesprek erachter te komen wat er echt aan 

de hand is. 

 

3. Zorg ervoor dat je voldoende complimenten 

geeft. In deze periode zijn kinderen erg onzeker 

en bang er niet bij te horen. 

 

4. Wanneer je kind iets “fout doet” vraag dan naar 

zijn mening, hoe hij de dingen ziet en welke 

oplossing hij heeft bedacht. 

 

5. Moedig vriendschappen aan. 
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FABEL 2 

ALS IK MOE BEN MOET IK HET RUSTIGER AANDOEN!  

 

Het klinkt heel logisch maar is het niet en waarom niet, omdat je 

jezelf eerst de volgende vragen moet stellen.  

• Slaap je voldoende? 

• Beweeg je elke dag? 

• Wanneer ben je moe in welke situatie? 

• Is het fysieke of mentale vermoeidheid? 

• Hoe lang ben je al moe? 

• Sta je moe op? 

• Ben je in gedachten bezig met dingen waar je tegen opziet, of 

waarmee je geen raad weet? 

Wanneer je je antwoorden op deze vragen hebt gevonden ga je 

kijken welke acties je kan ondernemen om deze situatie te 

verbeteren. Hieronder volgen enkele acties: 

• Zijn er contacten die je beter niet voort kunt zetten! 

• Meer doen wat jij leuk vindt! 

• Elke dag bewegen sport, wandelen, fietsen! 

• Ontspannen naar bed gaan zodat je de dag niet meer hoeft te 

overdenken! 

• Een vast slaappatroon ontwikkelen! 
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Tips wanneer je altijd moe bent 

 

7. Plan je agenda minder vol. 

 

8. Omschrijf een duidelijk doel met acties en houd je focus hierbij. 

 

9. Noteer voor je gaat slapen wat je de volgende dag wilt doen. 

 

10. Begin de dag met daar waar je tegenop ziet. 

 

11. Zorg voor positieve contacten 

 

12. Wanneer je kind iets “fout doet” vraag dan naar zijn mening, 

hoe hij de dingen ziet en welke oplossing hij heeft bedacht. 

 

13. Moedig vriendschappen aan. 
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FABEL 3 

Ik heb de beste jaren van mijn leven gehad!  

Wat maakt het dat je deze gedachte hebt? Weet je niet meer welke 

worstelingen je hebt gehad met betrekking tot je studie, je puberteit, 

je baan, opvoeden van je kinderen. Je hebt in het verleden zoveel 

ervaringen opgedaan en nu je wat ouder bent, kun je dit allemaal 

gebruiken.  

Om het beste stuk van je leven te gaan creëren zodat wat er nog 

moet komen het beste wordt. Je weet inmiddels wie je bent en wat 

je wilt en als je het niet weet dan kan ik je daar misschien mee 

helpen. 
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Tips wanneer je denkt dat je de beste jaren van je leven hebt gehad 

 

14. Maak een plan van alles dat je nog wilt gaan doen, welke 

dromen heb je in je jeugd gehad en zou je nieuw leven willen 

inblazen? Noteer ze allemaal. 

 

15. Welke dromen heb je nog meer. Noteer deze ook. 

 

16. Maak hierbij een actieplan. 

 

17. Plan iedere dag een me-time moment 

 

18. Haal oude contacten aan. 
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FABEL 4 

 Mijn partner kan niet zonder mij! 

 

Hoezo kan jouw partner niet zonder jou? Is hij/zij een 

pasgeboren baby of een peuter? 

Als het goed ik het goed heb is je partner een volwassen 

persoon dus waarom zou die niet alleen kunnen zijn! 

 

Ga eens bij jezelf na of het geen smoesje van jezelf is. Kan 

jij misschien niet zonder je partner? 
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Tips wanneer je denkt dat je de beste jaren van je leven hebt gehad 

 

19. Maak bespreekbaar met je partner wat jou bezighoudt 

 

20. Leer je partner in stapjes de dingen die hij nog niet kent in het 

huishouden zoals eten koken en het gebruik van 

keukenapparatuur. 

 

21. Bouw de tijd dat je van huis bent langzaam op zodat je er 

allebei aan kunt wennen. 

 

22. Controleer als je thuiskomt niet wat hij heeft gedaan en hoe. 

 

23. Plan ook samen uitstappen zodat je partner zich niet verloren 

gaat voelen en jullie verbondenheid wordt versterkt. 
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FABEL 5 

 Ik ben nutteloos nu de kinderen de deur uit zijn.  

Het is zeker zo dat nu je kinderen langzaamaan volwassen 

beginnen te worden, jou minder nodig zullen hebben. Je hebt je job 

voor een groot deel erop zitten. Er komt tijd vrij en het kan zijn dat 

het ongemakkelijk voelt en, dat je niet weet wat jij nu kunt gaan 

doen. 

Bedenk dat je tijdens het opvoeden van je kinderen veel van jouw 

kwaliteiten hebt kunnen verbeteren en dat je die nu voor jezelf kunt 

gaan inzetten. Ga terug ontdekken wat jij leuk vindt. En meer 

genieten van wat er nu allemaal is. 
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Tips wanneer je denkt dat je nutteloos bent nu de kinderen de deur uit zijn 

24. Zorg dat je werk hebt dat je graag doet 

 

25. Ga vrijwilligerswerk  

 

26. Ga meer reizen. 

 

27. Ga je hobby uitbreiden 

 

28. Maak je woning weer zoals jij hem graag hebt en niet meer in 

functie van je kinderen. 
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SUPER dat je dit boekje helemaal tot het einde hebt gelezen. 

 

Nu is het een kwestie van de dingen herkennen en acties plannen om 

verandering te weeg te brengen in jouw leven. Alleen de dingen lezen en 

weten is echt niet genoeg om veranderingen in je leven door te voeren. 

 

Helemaal alleen stappen zetten is echter niet altijd eenvoudig. Ik weet 

dat uit eigen ervaring. Om jou te ondersteunen wil ik je op je dan ook op 

verschillende manieren mijn hulp aanbieden: 

 

1. Volg de leermomenten Live op Facebook op de Facebookpagina 

van Vrouwen met PIT. Regelmatig een kwartiertje om jou te 

inspireren en te motiveren het beste uit je leven te halen. 

 

2. Een GRATIS les intuïtief schilderen om meer inzicht in jezelf en je 

patronen te krijgen. Deze actie is tijdelijk en enkel voor hen die echt 

gemotiveerd zijn. Wacht niet met het vastleggen van jouw GRATIS 

LES  aanbod geldt slechts tot 14/9/18 

 

3. Er staan boeiende trainingen op de agenda van Vrouwen met PIT. 

Groepstrainingen zijn laagdrempelig en hebben vele voordelen 

zoals o.a. de herkenning die je bij elkaar vindt. En daarnaast is er 

het online leer platform met korte en lange trainingen 
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TOT SLOT 

 

 

Heb je nog vragen of wil je iets met mij delen. Stuur gewoon een mailtje 

of bel me. Mijn missie is om vrouwen zoals jij te begeleiden naar hun 

beste leven ooit. Meer info en data van geplande trainingen vind je op de 

website. 

 

www.vrouwenmetpit.com 

 

Veel succes! 

Warme groeten, 

Donna Hoogstraaten 

Kwakkelstraat 9 

2480 Dessel 

0032 (0)494 39 27 33 


