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Proficiat
Je zet een belangrijke eerste stap
Hallo,
ik ben Sharon, mama van 2 kindjes: een biologische dochter geboren in 2013 en een
geadopteerd zoontje geboren in 2014 en sinds 2016 in ons gezinnetje.
Ik ben pedagoog van opleiding en al heel wat jaren bezig met mindset, persoonlijke
ontwikkeling en waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
Ik was zeer perfectionistisch. Iets wat mij al van mijn kindertijd achtervolgde. Ik werd ziek
bij een spreekbeurt of toets, wou altijd goeie scores halen en wou liefst alles zelf doen.
Toen ik mama werd, was dat niet anders. Ik werkte fulltime en veranderde nog van
jobfunctie op het moment dat Linde 3 maanden was. Mijn huishouden wou ik altijd spik en
span hebben. De strijk gedaan, de keuken opgeruimd, de vloer gepoetst. Ik wou tijd met
mijn pasgeboren dochter en ik wou een goeie echtgenoot zijn. Om dan nog maar te zwijgen
over de sociale contacten. Herkbenbaar?
Toen ons zoontje ons gezin vervoegde en ik hierdoor 9 maanden thuis was, wist ik dat dit
niet de weg was die ik terug wou inslaan. Mezelf achterna hollen was voorbij.
Ondertussen besef ik als geen ander dat voor jezelf zorgen essentieel is om ook voor
anderen te zorgen. Alleen weet ik ondertussen ook dat als je jouw ambities najaagt en als
ondernemer je eigen uren bepaalt, het gevaar van dat hollen en die mallemolen ook steeds
om de hoek loert!
Ben jij klaar om jouw pad onder de loep te nemen en een andere weg in te slaan?

Wie ben ik?
Een belangrijke eerste stap om terug JOUW pad te vinden, is contact
te leggen met wie jij echt bent.
Als ik je vraag "Wie ben jij? Stel jezelf even voor." Krijg ik
gegarandeerd antwoorden zoals ik mezelf hierboven heb voorgesteld.
Met andere woorden een opsomming van jouw rollen: mama, ik doe
dat werk, zus van, getrouwd met...
Maar eigenlijk weet ik daar weinig mee over jou als persoon. Wat is
specifiek voor jou, wat doe je graag, wat doe je echt niet graag. Laat
ons daar eerst even bij stilstaan.

Opdracht
Om je open te stellen, daag ik je uit even stil te staan bij jezelf! Dus
denk niet wat verwacht wordt door de maatschappij, iemand anders,
maar puur wat vind JIJ!
1. Wie ben jij als persoon? Wat zie jij als jouw goede en slechte
kanten? Als jouw karaktereigenschappen?
2. Waar krijg je energie van? Waarvoor kom je graag uit je bed?
3. Wat vind je echt niet leuk om te doen?
4. Wat is voor jou de ideale ontspanning?

+

-

Wie ben ik als mama, partner,
vriendin, ondernemer?
We cijferen onszelf heel vaak weg omwille van anderen. Zeker als
vrouw zijn we heel sterk geconditioneerd eerst voor anderen te
zorgen en dan pas onze eigen doelen na te streven. We willen ten
koste van alles dat leden van ons gezin gelukkig zijn en niks te kort
komen. Vragen als: 'Doe ik het wel goed?', 'Ik moet dat toch alleen
kunnen?', 'Als ze mij maar graag zien', zijn dan ook frequent
aanwezig in de hoofden van mama's en madammen in het algemeen.
We lezen massaal boeken over persoonlijke ontwikkeling, over
communicatie en ondernemerschap, we kijken naar tv programma's
rond opvoeding, volgen andere ambitieuze ondernemers op
Instragram en maken deel uit van Facebookgroepen waar tips en
tricks worden uitgedeeld.

Heel vaak gebruiken we onze eigen opvoeding als vergelijkingspunt.
Maar ook wat vriendinnen en rolmodellen doen spelen een
belangrijke rol in hoe wij omgaan met het moederschap,
partnerschap en ondernemerschap.

Opdracht
Stel jezelf even de volgende 2 vragen:
1. Wie ben jij als mama, partner, ondernemer? Wat doe je goed,
minder goed?
2. Wie zou je willen zijn als mama, partner, ondernemer? Wat zou je
anders willen?

+

-

+

-

Je bent niet beter of slechter
dan een ander!
Je bent niet de dingen die je DOET, maar de dingen die jou jou maken.
Durf naar jezelf te kijken los van de rollen die je vervult. Iedereen
heeft positieve en negatieve eigenschappen, maar ik ben ervan
overtuigd dat je een goeie persoon wil zijn. Anders had je dit
werkboek niet gedownload! Dat op zich bewijst al dat je aan jezelf
wilt werken.
Het grote "probleem" is dat onze gedachten en de bijhorende emoties
ons vaak het tegendeel wijsmaken.
Waarom lukt het mij nu niet om gewoon alles op orde te krijgen. Mijn huis is een
storthoop, de kinderen joelen maar rond mijn oren en dan ben ik weer zo uitgevlogen
tegen de kleinste. Waarom? Wat doe ik toch mis? Hoe komt het toch dat ik mezelf niet
meer onder controle heb?

Wat hier gebeurt is dat het engeltje en het duiveltje op jouw schouder
een spelletje met je aan het spelen zijn.
Je DENKT dat jij het niet onder controle hebt en je gevoelens
versterken dit (omwille van wat je geleerd hebt, namelijk dat je moet
opruimen, dat je tijd met de kinderen moet doorbrengen en dat ze
zich moeten kunnen zelfstandig bezighouden, dat je niet mag
roepen).
Het is dat duiveltje (ik noem het mijn egobitch) die ervoor zorgt dat je
twijfelt aan jezelf, dat zegt dat je alles zelf tot een goed einde moet
brengen, die in je oor fluitstert dat je geen tijd voor jezelf mag nemen.
Leren dit duiveltje te (h)erkennen zorgt dat je van al deze
paradigma's kan afstappen. Door je mindset te veranderen kan je ook
jouw nieuwe pad inslaan. It is up to you!

+

-

Opdracht
We gaan even proberen te luisteren naar jouw duiveltje, jouw
egobitch:
1. Wat fluitstert ze vaak in jouw oor?
2. Welke overtuigingen heb je? Dingen waar je zeker van bent dat ze
zo moeten of zo horen, maar als je er even bij stilstaat het
misschien niet zo moet?
3. Belangrijk: wat leveren deze gedachten je op?

+

-

Always look on the bright side
of life...
Ben jij bij het lezen van deze titel ook spontaan beginnen meezingen?
Monty Python bracht het heel mooi. We moeten stoppen met te
focussen op het negatieve en de dingen van de mooie kant bekijken.
Ook jij kan dat! Kijk, zing en fluit maar mee (klik om naar de video te
gaan)!
Als het tegengaat, als je het even niet meer ziet zitten is er maar 1
echte remedie = LACHEN (en fluiten volgens Monty)!

De tip die ik je kan geven is wees niet te streng voor jezelf!
We hebben altijd een grote to-do lijst. Maar heb je je al eens
afgevraagd wat daarop staat die echt MOET? Of het per se vandaag
moet? Als vrouw leggen we de lat vaak zo hoog, dat we dingen doen
die misschien helemaal niet zo belangrijk zijn.
Diegene die mij al langer op social media volgen hebben misschien mijn kousenverhaal van
januari 2019 gehoord. Ik stond klaar om de kids naar school te brengen toen ik zag dat ik die
ochtend 2 verschillende kousen uit de wasmand had getrokken. Vroeger zou ik naar diezelfde
wasmand zijn gehold om de andere te zoeken, maar nu niet. Dit zou mij nog meer opjagen en
frustratie bieden, want we waren alweer op het laatste. Ik ging met 2 verschillende kousen op
pad. Die dag ben ik zelfs in een schoenenwinkel nieuwe schoenen gaan kopen en ben ik 's avonds
naar het zwembad getrokken. Jaja telkens met 2 verschillende kousen. Dit deed mij inzien dat ik
eigenlijk veel te veel tijd en energie stop in de was plooien en dezelfde kousen zoeken. Dat is nu
verleden tijd, met als gevolg dat ik 2 verschillende kousen draag. Velen reageren dat ze dit nooit
zouden kunnen, dat het iets is die zo hoort (je koopt kousen samen dus die moeten samenblijven)
maar hé, dat zit gewoon tussen je oren. Je hebt het aangeleerd en je egobitch zal dit bevestigen.

De vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Als je in een bepaalde visie zit,
loop je al snel het risico daarin vast te zitten (we spreken dan soms
ook wel over tunnelvisie). Daar hebben we onze gereedschapskist bij
nodig. De mentale spier Perceptie helpt ons daarbij.

-

Iedere medaille heeft 2 zijdes, aan alles (echt aan alles) is een
tegengestelde (wet van polariteit - wil je hier meer over weten zal je
een stapje verder moeten gaan binnen mindset), dus ook aan de
zaken waar je tegenaan loopt zit er iets positiefs. Confronterend, I
know, maar het is wel zo. Dit inzien hielp mij enorm vooruit.

Opdracht
Wat zet jij dagelijks of wekelijks op jouw to do lijstje:

Neem nu even 2 kleurtjes en duidt aan wat je echt MOET en wat je
gewoon WILT.

+
+

Perceptie: naar welke kant kijk jij?

-

Staat er bij het MOETEN me-time? Iets die je echt doet puur voor
jezelf? Neen? Neem dan als de bliksem je lievelingskleur en schrijf
het er in het groot bij! (Kijk terug naar de eerste oefening waar je
noteerde wat je graag doet als je niet meteen iets weet.) Zelfzorg is
essentieel om er te zijn voor anderen en je bedrijf!

Het is belangrijk om je bewust te worden van het standpunt die je
inneemt. Het gaat om de manier waarop je in het leven staat!
De oefeningen hierboven waren al een eerste zet om je standpunt
over jezelf te bekijken.
Als je je omdraait (je standpunt/ perceptie verandert) zie je andere
dingen. Misschien zijn net die andere dingen, de andere kant van de
medaille, veel mooier en wil je liever naar die kant kijken.
Stap 1 is weten dat je een standpunt kunt veranderen (en hé, nu weet
je dat ;-) ). Stap 2 is het nu leren toepassen. De beste manier is om
even 'uit' de situatie te stappen en het te bekijken alsof je een
toevallige toeschouwer bent. Deze toeschouwer staat los van de
onderbewuste gevoelens die spelen.
Beeld je de situatie bijvoorbeeld in alsof ze zich voordoet bij een
vriendin of zelfs een wildvreemde. Wat zou je zien? Wat zou je
zeggen? Wat zou je doen?

Een probleem kan niet bestaan zonder
zijn oplossing!

DOE-Opdracht
Wat als je de dingen zoals je ze nu ziet, op een heel andere manier
zou bekijken? Met een andere bril op je neus? Wat zou er gebeuren?
Bvb: de kindjes zijn weer zo lastig --> Stel de vraag: Waarom zijn ze
lastig? Wat doe ik? Kan ik hen helpen?
Of je hebt het gevoel dat je vandaag niks hebt kunnen afwerken -->
Stel de vraag: Wat deed ik allemaal vandaag? Zat ik werkelijk een
hele dag in de sofa?
Ik daag je uit. Dagelijks wil ik dat je minstens bij 1 gebeurtenis waar
je je slecht bij voelt, of die negatieve gedachten/gevoelens oproept de
PAUZE-knop indrukt. Ga even in time-out en bekijk de situatie.
Noteer in een leuk notitieschriftje wat er naar boven komt. Wat
fluisteren jouw engeltje en jouw duiveltje in jouw oren?
Belangrijkste is dat je het doet! En... blijft doen!

Ja maar... dat en dat en dat
Je hebt nu waarschijnlijk een gevoel van opluchting, geloof,
doorzetting maar tegelijk hoor je heel luid een stem die zegt dat je
daar nu allemaal geen tijd voor hebt. "Ik heb mijn job, het
huishouden, de kinderen en dat is nu eenmaal de fase waar ik in zit.
Mijn onderneming kan toch niet vlekkeloos verlopen. En trouwens ik
mag toch niet klagen, er zijn veel ergere dingen in het leven..."
Klopt! Maar is dit wat je wilt?
En wat leer je ondertussen aan je kinderen? Aan je omgeving?

DOE-Opdracht
Maak de komende week eens tijd voor volgende activiteit:
Heb je een baby:
- Observeer hoe je baby reageert: spiegelt hij jou? Als jij prikkelbaar
bent, hoe is je baby? Als jij vrolijk bent, hoe reageert hij dan?
Heb je een peuter/kleuter/schoolkind/tiener:
- Ga eens echt in gesprek over gevoelens.
Bij de kleine kinderen kan een prentenboek of gezichten met
verschillende uitdrukkingen goed werken.
Bij kleuters of schoolkinderen bestaan er leuke invuldagboekjes of
kaartjes met vragen om het gesprek op gang te brengen als je dit
zelf moeilijk vind.
Bij de tieners is het belangrijk van echt naar HEN te luisteren.
Begin niet meteen over jouw eigen gevoelens of hoe jij dit vroeger
ervaarde, maar herhaal hun woorden, spiegel wat ze zeggen en je
zal zien dat het gesprek een diepere laag ingaat.
Heb je (nog) geen kinderen:
- Vraag je partner, een leuke vriendin (of desnoods zelfs aan mij) en
doe de oefening zoals bij een tiener.
Reflectie: Wat leert deze oefening je over jezelf? Wat leer je je
kinderen (onbewust)? Wat speelt bij hen?
Als je hier fijne resultaten bij haalde, stop dan zeker niet bij deze ene
keer ;-)

De weg naar evenwicht en metime
De weg naar evenwicht, me-time en tijd om je ambities en
ondernemersdromen uit te rollen, bewandel je natuurlijk niet via een
werkboekje van enkele pagina’s. Het vraagt een inspanning.
Best bizar, dat je een inspanning moet leveren om tot ontspanning te
komen, vind je niet?
Maar goed. Ik wil je nog even een zicht geven op deze weg. Zoals ik in
het begin al zei, je hebt een eerste belangrijke stap gezet.
Vraag is nu: blijf je het pad, zoals je het kent, bewandelen of sla je af?
Leer jezelf kennen.
Een zicht op je + en – punten. Een beeld van je valkuilen en
paradigma’s.
De egobitch onderscheiden.
Wat zegt de engel op je schouder, jouw buikgevoel? En wat is maar
blabla van de duivel die liefst alles wilt houden zoals het is. Onze
maatschappij en wat we geleerd en meegemaakt hebben speelt hier
een cruciale rol.
Geloof in jezelf.
"Ik bent niet beter of slechter dan een ander." "Ook ik heb recht op
gelukkig zijn." '"Evenwicht en me-time zijn essentieel om mijn beste
versie te zijn." Dit zijn slechts enkele affirmaties, zinnetjes, die je
dagelijks voor jezelf kan herhalen. Weet dat het mag en kan en dat je
goed bezig bent!
Gereedschapskist in de aanslag.
Om iets te veranderen heb je gereedschap nodig. Je kan geen huis
bouwen zonder fundering, stenen, cement om dan nog maar te
zwijgen over alles om het in te richten en af te werken.

Tijd voor verandering.
Eenmaal je weet wat er leeft en hoe je het kan aanpakken moet je
ermee aan de slag. Als je buxus in je tuin hebt staan die wordt
weggevreten door de buxusmot dan kan je 2 dingen doen, hem
sproeien en de buxusmot verjagen of de buxus met wortel en al
verwijderen. Jij kiest hoe drastisch de veranderingen zijn, maar als je
niks doet zal de buxusmot blijven en jouw buxus verder aantasten. (Ik
weet waarover ik spreek na een tuin vol buxus)
Stel jezelf dus de vraag: ben je tevreden met de vrouw, de mama, de
partner, de ondernemer die je bent en het leven zoals je het nu leeft?
Of wil je iets veranderen?
Samen: met jezelf en elkaar.
Je bewandelt deze weg nooit alleen. In eerste instantie bewandel je
hem met jezelf. Je leert jezelf begrijpen. Je weet waar je gedachten
en emoties je toe brengen. Je leert jouw automatische piloot uit te
zetten en zelf richting te geven aan je leven. In de tweede plaats is
het veel boeiender om dit pad te bewandelen met mensen die je
begrijpen. Een groep van gelijkgestemden die samen uit de massa
stappen en niet langer doen wat iedereen doet, maar zelf keuzes
maken.
Oh en als je egobitch er nog steeds is! Dit alles hoeft geen massa's
tijd te kosten. Met een kwartiertje per dag kom je al mijlenver.

Ben je geïnspireerd en gemotiveerd geraakt om aan de slag te
gaan met jezelf, je dromen en je verlangens?
Klaar om jezelf recht aan te doen
en in jezelf te investeren?
Of heb je hulp nodig om de juiste weg, jouw weg te vinden?
Bel of schrijf me (Whatsapp, mail, postkaart)
en we kijken wat jouw volgende stap kan zijn.
Sharong@2bultra.be
+32 489 39 66 88

Mild worden
Mild worden
is de rijpste groei van de mens.
Het is zacht worden in je woorden
in de klank van je stem
in heel je zijn.
De blik in je ogen wordt een warm aanvoelen
omdat je in de mensen om je heen
jezelf (h)erkent.
Het heeft niets te maken met zwakheid.
Het zit veel dieper.
Het is de kracht
die je doet ontwaken
en doet leven.
Mensen die van binnen mild worden
beseffen wie ze zijn.
Je oordeelt niet over de anderen.
Je bent niet langer hard.
Je wil je niet overal laten gelden
ten koste van je medemensen.
Je luistert
omdat elke andere
een voortdurend wonder is.
Je geniet van zon en regen
en van hele kleine dingen.
Dikwijls zie je mildheid
bij mensen die veel geleden hebben.
Ze horen en zien alles anders.
Wie mild wordt, heeft zichzelf overwonnen.
Een dankbare zucht van bevrijding
welt uit je op.
Je houdt van mensen
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden
niet zoals je zou willen zijn
maar gewoon zoals je bent.

Karel Staes

Verder op pad?
Het zou alvast fijn zijn mocht je even laten weten wat je vond van deze bundel?
Heb je er iets aan gehad? Liep je ergens tegenaan? Zijn er vragen opgekomen.?
Je mag mij hierover steeds contacteren!
Wil je meer en verder de weg naar een bewuster, evenwichtiger leven als Ambitieuze
madam?
Volg mij op FB, Instagram, Linkedin via @SharonCobertCoaching.
Zo krijg je toegang tot challenges, nieuwe inzichten, podcast en zoveel meer.

@SharonCobertCoaching

Weet dat wanneer je na dit werkboek al heel wat voelt opkomen bij jezelf, je
steeds een sparringsessie met mij kan boeken! Tijdens zo een sessie neem
ik de tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kijk ik waar jij nood aan hebt
om te groeien op persoonlijk vlak en op ondernemersvlak!
https://calendly.com/sharoncobertcoaching/60min

