
6 stappen om
duidelijk te krijgen
welke business je
wil opstarten als
mama

Exact steps

 

 



Stap 1 
Neem een beslissing

Alles begint met het nemen van een beslissing. Het ideale moment om iets te
veranderen bestaat niet. Wachten tot je er klaar voor bent, tot er genoeg geld is, tot je
kinderen groter zijn is verloren tijd.  
 
Het gaat om het nemen van een duidelijke beslissing. Een beslissing of een keuze die jij
maakt en waarvan je gewoon WEET dat je deze moet nemen. Als je 100% eerlijk bent
naar jezelf, dan weet je vaak welke beslissing dit is. Het is meestal niet de gemakkelijkste
beslissing. Vandaar dat je de neiging hebt dit weg te steken of te ontkennen. 

Ik voelde al een hele tijd een diepe onrust die ik aanvankelijk
wegstak. Ik was bang om het aan mijn man Corry te

vertellen. Toch moest ik een knoop doorhakken en heb ik
mijn ontslag gegeven. Hij stond er niet achter maar ik moest

dit voor mezelf doen. Ik heb mijn ontslag gegeven zonder
nieuwe, concrete plannen. 

 
Nadien heb ik nog heel wat beslissingen genomen waar hij

niet achter stond. Ik heb veel geïnvesteerd in persoonlijke -en
en business coaching en had telkens geen idee hoe we dat
gingen betalen. Ik wist alleen dat ik dit moest doen en was
daar heilig van overtuigd. Ik had een diep vertrouwen dat

alles zichzelf zou uitwijzen en dat is achteraf ook zo
gebleken.  

My story 

Hoe harder je hoofd "NEEN" schreeuwt, hoe waarschijnlijker dat jij deze
keuze of beslissing moet nemen om verder te geraken. 

Welke onpopulaire beslissing moet je NU nemen zodat je verder kan? Noteer dit op
papier en draag dit bij je. Dit helpt je om de beslissing ook effectief te nemen.



Stap 2 
Geef jezelf een krachtige reset

Wil je dat je leven een andere richting uitgaat? Wil je uit je traditionele patronen stappen
en niet meer op automatische piloot leven? Dan is een reset essentieel. Creativiteit komt
pas vrij als je hoofd en lichaam niet meer vol zitten. 
Doe dit voor een minimum periode van 2 weken. Liefst langer.
 
Social detox
 

geen sociale media 
geen TV (enkel films of programma's die een goed gevoel geven, check Netflix docu's of
films) Geen geweld, drama of roddel. Dit vervuilt je geconditioneerde mind nog meer.
elke dag minstens 1u helemaal alleen zijn

 
Body detox
 

2 weken geen suiker, alcohol, cafeïne, melkproducten en beperk koolhydraten
eet zoveel mogelijk vers eten (groenten, fruit, eiwitten)
doe als het kan dagelijks enkele stretch oefeningen

Happiness is an accomplishment

My story 
Ik heb zelf een vrij lange periode geen social media gehad. Echt

totaal niks. Ik gebruikte mijn GSM enkel om te bellen met Corry. Ik
wist dat ik in mezelf moest duiken en niet langer afleiding zoeken. In
het begin was dit hard maar de motivatie was heel groot en ik wist
gewoon dat dit sleutel was om te bereiken wat ik wou bereiken. Dit

bleek uiteindelijk ook het geval. 
 

Er groeide een ongelooflijke kracht in mij en ik werd minder
afhankelijk van anderen.



Opdracht 1
 
Wat ga jij NU doen om je lichaam en geest te resetten?
 
Lichaam
 

 
 
 

 
Geest 
 

 
 
 

 
Opdracht 2
 
Noteer gedurende deze reset dagelijks je gedachten en emoties. Doe dit in een
boekje of op je computer.



Stap 3 
Maak je mindset je topprioriteit

Het grootste obstakel om je droomleven te creëren ben jezelf. Of beter gezegd je
angsten. De combinatie van je emoties en gedachten. Dit is de geconditioneerde mind.
Om echt stappen te kunnen zetten, is het essentieel je geconditioneerde mind onder
controle te krijgen en je niet meer te laten meeslepen door je gedachten en emoties.
 
Leer om je gedachten en emoties te observeren. Door ze niet meer te geloven en ze te
gaan observeren, zullen destructieve gedachten afzwakken omdat je er geen energie
meer aan geeft.  

Mijn grootste shift heeft plaatsgevonden toen ik dit door had.

My story 
Ik heb veel dingen geprobeerd maar heb maar weinig dingen

volgehouden omdat ik dit stuk niet onder de knie had. Ik heb een
grote persoonlijke shift ondervonden op het moment dat ik hier

actief mee aan de slag ben gegaan.
 

Eindelijk had ik door hoe ik met mijn angsten kon omgaan. Ik heb
superlang niks ondernomen en me weggestoken achter het

huishouden en de opvoeding omdat ik dacht dat ik er nog niet klaar
voor was en nog even moest wachten.

 
Maar zoals gezegd ben je er nooit klaar voor. Je wordt er klaar voor

van zodra je actie neemt. Nooit ervoor.
 



Ga terug naar je (onpopulaire) beslissing van stap 1.
Welke gedachten komen naar boven van zodra je deze beslissing effectief wil nemen. 
 
1.
 
2.
 
3.
 
Noteer op papier en sta ze helemaal toe. Steek ze niet meer weg zoals je misschien
gewend bent om te doen. Laat ze helemaal toe maar stop met er naar te luisteren en er
naar te handelen. Doe dus het tegenovergestelde. Zo neemt de kracht van je
geconditioneerde mind af en neemt de kracht van je unieke stem toe. 
 
En neem nu alsnog de beslissing waarvan je WEET dat je ze moet nemen.
 
5 steps to remember
 

Neem een beslissing
Neem actie vanuit alignment
(h) erken je angst en doe het toch, ga dus door de angst
Vier je overwinning of leer uit je "fout"
Begin terug met stap 1

 

1.
2.
3.
4.
5.



Stap 4 
Hou je energie hoog

Breng jezelf telkens opnieuw in de juiste energie. Dit is echt superbelangrijk. De kans is
anders groot dat je helemaal wordt opgeslorpt door je gedachten en emoties. Dit is heel
persoonlijk en het is belangrijk goed te kijken naar wat voor jou werkt. 

My story 
Mijn top 5 om me in een juiste energie of mood te zetten. 

 
In het NU zijn

Met stip op 1. Elk moment mijn gedachten en emoties observeren. Of
dit zoveel mogelijk te oefenen. Dit betekent niet dat je geen

gedachten mag hebben. Ik heb nog veel gedachten maar laat me er
niet meer door meeslepen (of toch al veel minder)

 
Alleen zijn

Ik ben elke dag langere tijd alleen. 's ochtends ben ik 45 min alleen
voor mijn yoga, praying en om me op te maken. Een douche, make

up en mijn haar mooi maken brengt me direct in een andere
energie.

 
Schrijven

Ik schrijf bijna dagelijks. Het is de ideale manier om terug helderheid
te krijgen. Ik begin gewoon te schrijven wat in me opkomt en begin
vragen te stellen. De antwoorden komen automatisch. Zeker als je

dit ongeveer 5 min volhoudt. 
 

Speciaal moment voor het slapengaan
Ik vind het geweldig om eerst naar boven te gaan. Dan steek ik een
kaarsje aan of neem thee mee. En dan praat ik in gedachten over
mijn dag. Waar ik mee zit, wat ik super vond of wat ik geleerd heb.

Gewoon wat in me opkomt
 

Gewoon ZIJN met de mensen die ik graag zie
Dit wil zeggen niet speciaal iets doen maar gewoon ZIJN. Bewust

luisteren en de ruimte geven om ze te laten zijn wie ze zijn. Dit geeft
een heel groot verschil in de relatie met Dominique. 



Wat doe jij om je energie hoog te maken en te houden?
 
Maak jouw eigen lijstje. Probeer dingen uit en kijk wat werkt. 
 
1.
2.
3.
4.
5.
 
 
 



Stap 5 
Leer leven en werken vanuit alignment

Leven en werken vanuit je unieke stem geeft een hemelsbreed verschil. Door de
vorige stappen ook effectief in je leven te implementeren en heel veel te oefenen,
wordt steeds duidelijker welke stap je soul wil nemen. Wat je unieke stem je ingeeft
om te doen. In tegenstelling tot wat ons hoofd ons zegt, zijn dit kleine stapjes. Geen
kant en klare business plannen. 
 
Je hoofd wil een volledig plan van hoe je ideale leven en business er moet uitzien.
Het is jouw "taak" hier over te mediteren, te dagdromen en de "hoe" over te laten
aan het uiversum of groter geheel. Dit bekent niet dat je moet zitten wachten en
niks moet ondernemen. Integendeel. Je onderneemt actie vanuit een andere
insteek. Het zal dus zeker niet altijd als "gemakkelijk" aanvoelen aangezien je
geconditioneerde mind er steeds zal tussen komen. 

My story 

Mijn geconditioneerde mind wil altijd een compleet plan van hoe
de dingen moeten lopen. Als ik van hieruit werk en actie neem,
geraak ik gestresst. Ook als ik nadien voel dat het een andere
richting uitgaat. Dan wil ik vasthouden aan het oorspronkelijk

plan dat ik in mijn hoofd gecreëerd had. 
 

Een andere valkuil is het tegenovergestelde. Wachten.
 

Wachten op een teken. Wachten op het ideale moment om actie
te nemen. De kans is klein dat dit ideaal moment er komt. Ook je

geconditioneerde mind zal altijd blijven tussen komen. 
 

Het vraag dus een zekere toewijding om werk te maken van je
droom. Mediteren en "wachten" zal je geen geld op de rekening

brengen. Wel 100% beslissen en commitment. Ondanks de beren
op de weg.



Stap 6 
Geld verdienen met je passie 

Breng jezelf naar buiten
 
Dit is voorwaarde nr 1 als je geld wil gaan verdienen met je purpose, je levensdoel.
Breng je verhaal naar buiten. Deel je inzichten, wat je geleerd hebt. Iedereen heeft een
uniek verhaal. Neem veel actie zonder resultaat te verwachten. Je doelgroep wijst
zichzelf uit als je begint te delen op een authentieke manier.

My story 
Op een bepaald moment voelde ik een sterke drang om mijn

verhaal en mijn inzichten naar buiten te brengen. Ik werd
automatisch naar Youtube getrokken en ben video's beginnen
opnemen. In het begin met mijn gsm, later met een I Pad. Dit is
een gratis kanaal en voor een optimaal geluid heb ik een extra

microfoon en kabel voor I Pad aangeschaft. 
 

Ik heb een website gemaakt via Wix (Premium). Ik betaal -/+ 140
euro voor een eigen domein, geen reclame en 3

nieuwsbrieven/maand. Hier deel ik ook mijn blog. 
 

Afbeeldingen haal ik van Pixabay. Visuals maak ik met Canva.
 

Ik gebruik vooral Facebook en Instagram. Via mijn Facebook
pagina deel ik inspiratie, mijn video's en tips. Ik deel veel via

Facebook en Instagram stories. 
 

Voor mijn Instagram profiel heb ik Presets aangekocht via
Tarinda Straver. Hiervoor heb ik 30 euro betaald. Zo krijgen mijn
foto's dezelfde filter en ziet mijn profiel er uit zoals ik het graag

heb.

Welke ervaring kan jij NU delen?
 
Welk kanaal kies je hiervoor?


