
bij de videoreeks over frustraties in het. moederschap
VERDIEPINGS-OEFENINGEN

VOOR MEER RUST IN JEZELF EN JE GEZIN
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Lieve moeder, 

Super fijn dat je deze videoreeks

over frustraties gaat kijken. In

heel korte tijd krijg je diepe

inzichten, zodat de uitdagingen in

het moederschap steeds meer

moeiteloos worden.

Deze inspiratie-oefeningen

geven je meer grip jouw

frustraties. Zodat je begrijpt

waarom je voelt wat je voelt.

Waarom je reageert zoals je

reageert. Pas als je hier met

empathie naar gaat kijken kun je

gaan kiezen om het anders te

doen. Steeds vaker vanuit liefde

en vertrouwen.
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Het bekijken van de video's en het

nadien doorlopen van de vier

stappen uit dit werkboek, zullen

zorgen voor meer rust in jezelf en

je gezin. Ik wens je veel mooie

inzichten!

Dit werkboek bevat 4 stappen die je na
iedere video kunt doorlopen. 



Na elke video vul je de volgende 4
stappen in. Dit helpt je om jezelf, je

emoties, gedachten en gedrag, te
doorgronden en hier vooral liefdevol

naar te kĳken. Vanuit daar kun je
loslaten wat je niet wil en kiezen voor

wat je wel wil. 
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De frustratie Wat leert
het mij

Liefdevolle gedachten over iets wat we in onszelf afkeuren,

bijvoorbeeld ongeduld, kan behoorlijk lastig zijn. Maar het wordt

veel makkelijker als je snapt waarom je je ongeduldig voelt. Want

dat gaat, zoals je ziet in de video, altijd over een behoefte die je

hebt. 

Vooral de vraag 'wat is er goed aan?' in stap 1 kan in eerste

instantie lastig zijn. Maar als je jezelf openstelt voor deze vraag,

dan word je je steeds bewuster van de les die achter deze

ervaring ligt.

Dus als je niet direct de les of dat wat goed is aan je frustratie

kunt invullen, houd dan de vraag gedurende de dag bij je en kijk

wat er dan komt.

Klaar voor de eerste stap? 
Daar gaan we!
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Wat leert het mĳ?

Wat is er goed aan? 

 Stap 1
De frustratie is:
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Om dat waar je meer van wil, toe te laten is het belangrijk

dankbaar te zijn voor wat er nu is. Oftewel, dat je voelt dat los van

wat je doet of hoe jij je voelt, jij een lieve moeder bent. 

Omdat je deze videoserie volgt, neem je al verantwoordelijkheid

voor wat je voelt, denkt en doet. Daarom kun je nu in

onderstaande zin je naam invullen. Een krachtige afspraak met

jezelf.  

Ik ben dankbaar voor de lessen die ik leer van

mijn kind(eren). Ik word hierdoor steeds meer

wie ik werkelijk ben. Ik, __________, ben

bereid het werk te doen. 

Leg deze krachtige boodschap overal in huis neer waar je vaak

komt. De koelkast, je nachtkastje, in de auto, etc. 

 Stap 2



Abraham Hicks, die ik graag volg, zegt altijd: 

'if you know what you don't want,
you know what you do want.'

Vanuit de frustratie die je hebt van het niet krijgen wat je wil, weet
je heel goed hoe je het wel wil en wat je wil. Bijvoorbeeld: ik wil
vriendelijker zijn tegen mijn kind als we haast hebben. Of je
beslist dat je meer gaat doen van wat je leuk vindt. 

Schrijf het hieronder op:

W W W . L I E V E M O E D E R S . N L

 Stap 3
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Nu je weet wat je wil ga je jezelf hier nog sterker mee verbinden.
Noteer hier drie dingen die je kunt doen die hieraan bijdragen. Die
jou helpen meer te doen van wat je wel wil. 

 Stap 4
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