
Kies voor een gezellig en relaxed
gezinsleven waar plek is voor je

dromen en verlangens.



Wat super tof dat je je hebt aangemeld
voor de Besloten podcast Zonder
schuldgevoel genieten van je gezin én je
werk. En dat je nog een stap extra zet
door dit ebook aan te schaffen.

Daarmee ga je wat je leert in de podcast
in de praktijk brengen. Bovendien kun je,
wat ik in de podcast vertel, rustig
teruglezen in dit ebook.

Ha lieve moeder

Een gezellig en relaxed gezinsleven waar plek is voor je
ambities.
Weg met je schuldgevoel, waardoor je voluit geniet van je
gezin en je werk of bedrijf.
Zonder schuldgevoel je ambities achterna, terwijl je ook geniet
van je gezin.
Je kunt makkelijker nee zeggen, waardoor je tijd en energie
overhoudt.
Voluit genieten van je gezin, met ruimte voor je ambities.
Er is thuis minder strijd, omdat je beter in je vel zit.
Voortaan ben je met volledige aandacht bij je kinderen, zodat
je hen heel bewust ziet opgroeien en niets meer van hen mist.

Ik wens je heel veel luister- en toepasplezier!

Voor de volledigheid zet ik hieronder op een rij wat de besloten
podcast je oplevert:



Je geniet in het moment, terwijl je met je kinderen bezig bent,
zonder dat je in je hoofd bezig bent met alles wat nog zou
moeten gebeuren. 
Doordat je met jezelf aan de slag gaat, je meer energie krijgt
en meer rust voelt, kunnen je kinderen zo lang mogelijk
speels, vrij en onbevangen kind zijn, zodat ze vrij en gelukkig
opgroeien. 

Hier vind je alle podcastafleveringen bij elkaar:
www.selmavannoije.nl/besloten-podcast-afleveringen

De podcastafleveringen kun je het beste in de internetbrowsers
Chrome en Microsoft Edge beluisteren.

Wat bespreken we in de verschillende afleveringen?
Aflevering 1 “Je bent al een goede moeder”
In aflevering 1 laat ik je zien dat je al een goede moeder bent en
waarom ik dat vind. Daardoor voel je je direct beter, rustiger en
vol vertrouwen, want het is veel makkelijker dan je denkt.

Ik deel met je hoe je goed voor jezelf zorgt, zonder je schuldig te
voelen en ik vertel je hoe kinderen leren. 

Aan het einde van deze aflevering vind je in dit ebook een aantal
vragen die je samen met je partner kunt beantwoorden, zodat je
ervoor zorgt dat je je kinderen meegeeft wat je hen graag wilt
meegeven en zodat je ervoor zorgt dat je kinderen het goed
hebben en je tegelijkertijd je ambities achterna kunt gaan, zonder
schuldgevoel. 

Aflevering 2 “Zonder schuldgevoel nee zeggen”
In aflevering 2 laat ik je zien hoe je nee kunt zeggen, zonder je
schuldig te voelen, zodat je veel meer tijd en energie overhoudt

https://selmavannoije.nl/besloten-podcast-afleveringen/


voor je gezin en voor je dromen en verlangens. Daarnaast geef ik
je een motivatieboost waarom het zo belangrijk is dat je, naast dat
je moeder bent, ook je eigen dromen en verlangens realiseert. 

Aflevering 3 “Zo zorg je ervoor dat je kinderen zo lang mogelijk
kind kunnen zijn”
Heb je wel eens gezegd of zeg je nu nog wel eens: “Ik ga het echt
anders doen dan mijn ouders als het gaat om de opvoeding van
mijn kinderen.” 

Dan nodig ik je uit om aflevering 3 te luisteren. Daarin deel ik met
je waarom ik die zin gevaarlijk vind als je je kinderen een vrije en
gelukkige jeugd wilt geven. Daarnaast deel ik wat je kunt doen om
ervoor te zorgen dat die zin jou en je kinderen niet in de weg staat
en je kinderen dus zolang mogelijk kind kunnen zijn. Daardoor
kunnen ze in vrijheid opgroeien en zo lang mogelijk dat speelse,
onbevangene en onbekommerde van het kindzijn behouden. 

Aflevering 4 “Innerlijk kind meditatie”
In aflevering 4 deel ik een meditatie met je, zodat je contact maakt
met je innerlijk kind. Op die manier kun je je innerlijk kind geven
wat het nodig heeft, zodat hij of zij je helpt om voluit te genieten
van je leven en waar ruimte is om je dromen en verlangens te
realiseren. Deze meditatie is gedeeltelijk gebaseerd op een
meditatie uit het boek van Susanne Hühn: “Het helen van je
innerlijk kind”.

Bonusaflevering “Zo creëer je rust in je drukke leven als
ambitieuze moeder”
In de bonusaflevering vertel ik je hoe je rust in je drukke leven als
ambitieuze moeder creëert en zo van onrust en chaos in je hoofd
naar ontspanning en rust gaat. 



Heej daar, 
ik ben Selma

“Ieder kind verdient het om op te groeien zonder stress”

Ik help moeders met jonge kinderen die zich opgejaagd voelen en
verlangen naar overzicht en rust, zodat ze voluit kunnen genieten
van hun leven met hun gezin, familie, vrienden en werk.

Deze moeders hebben zelf vaak in hun jeugd iets heftigs
meegemaakt, waardoor ze te snel volwassen zijn geworden en het
plezier en zorgeloze van het kindzijn zijn verloren (onbelemmerd,
onbekommerd, vrij, speels).

Ze zijn het zo gewend om alle ballen in de lucht te houden, maar
ze voelen zich daardoor opgejaagd en gestrest en kunnen niet
genieten van hun eigen successen. Ik help hen naar overzicht, rust
en liefde voor zichzelf, zodat ze die liefde door kunnen geven aan
hun kinderen.



Waarom vind ik dat belangrijk?

Omdat ik zelf een kind van gescheiden ouders ben en weet hoe
het is om snel volwassen te worden en het plezier en zorgeloze
van het kindzijn verloren te zijn. 

Mijn naam is Selma Michielsen-van Noije. Ik woon samen met mijn
man Daan in Tilburg, waar ik het grootste deel van mijn leven heb
gewoond. Op 6 maart 2023 ben ik moeder geworden van een
prachtige zoon, Mees.

Sinds 2016 run ik mijn eigen bedrijf, maar pas toen ik in 2021 mijn
eigen verhaal onder ogen ging zien en besefte waarom ik doe wat
ik doe en wat ik hier te doen heb op de wereld, vielen alle
puzzelstukjes in elkaar. Ik had namelijk niet voor niets op mijn 21e
mijn HBO Pedagogiek diploma gehaald. Toen wilde ik er al voor
zorgen dat kinderen zolang mogelijk kind kunnen zijn. 

Toen ik 13 jaar was hakten mijn ouders de knoop door. Ze gingen
scheiden. Op mijn 14e ging mijn moeder officieel uit huis.

Al vrij snel had mijn vader een nieuwe vriendin. Na anderhalf jaar
dat ze samen waren, bleek dat ze kanker had. Vanaf dat moment
ging ik voor mijn vader zorgen. Ik nam het huishouden op me. Ik
wilde mijn vader ontlasten en hoopte dat hij zich hierdoor
gelukkiger ging voelen. 

Na nog eens anderhalf jaar overleed de vriendin van mijn vader. Ik
ging nog harder mijn best doen om voor hem te zorgen. Ik dacht
echt dat ik hem weer gelukkig kon maken. Een
verantwoordelijkheid die ik niet hoorde te dragen. 



In die tijd had ik, naast deze zorgen, ook last van paniekaanvallen
in de nacht, verlatingsangst en regelmatig voelde ik me heel erg
rot.

Na een aantal maanden ontmoette mijn vader zijn huidige vrouw.
Voor mij was hij van de ene op de andere dag gelukkig. Dat deed
mij pijn. Ik had zo mijn best gedaan, maar ik kon hem niet gelukkig
maken. Ik had gefaald, zo voelde dat.

Een aantal maanden later bleek dat zij borstkanker had. Nog meer
verantwoordelijkheden nam ik op me en het zorgen voor mijn
vader ging weer verder.

Mijn moeder had in de tussentijd een leuke man ontmoet waar ze
mee samen was. Daar hoefde ik me dus niet zoveel zorgen over te
maken, dacht ik… totdat het 13 januari 2011 was. Hij overleed zeer
plotseling aan een hartstilstand.

De tijd om voor mijn moeder te zorgen brak aan. En ik kon niet
meer.

Daar voelde ik me schuldig over, want…

Hoezo zorgde ik wel al die jaren voor mijn vader en nu niet voor
mijn moeder?

Uiteindelijk koos ik ervoor om te vluchten en dat was de beste
beslissing ooit. Ik begrijp dat dit een overlevingsmechanisme was
en dat dit voor jou geen optie is om je gezin achter te laten.

Ik heb een jaar in Amerika als au pair gewerkt. Even helemaal weg
uit mijn omgeving. Dat is mijn redding en de start van mijn eigen
persoonlijke ontwikkelingsreis met familieopstellingen, NLP-



trainingen, Reiki-behandelingen en Reiki-cursussen geweest. Pas
toen ik zowel energetisch, als mentaal, als familie systemisch met
mezelf aan de slag ging, voelde ik steeds meer overzicht, rust en
liefde voor mezelf. En dit gun ik jou ook!

En ja, soms poppen oude patronen weer op. Het voordeel nu… ik
herken ze sneller en kan daardoor veel sneller en heel bewust
voor andere stappen kiezen, zodat ik goed voor mezelf zorg en
kies voor wat voor mij het beste is.

Ik zie nu dat mijn ouders hebben gedaan wat ze konden en dat
dat helemaal oké is. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en
daar ben ik onwijs dankbaar voor en trots op.

Zeker nu ik zelf moeder ben, begrijp ik dat mijn ouders hebben
gedaan wat ze konden. Moeder worden is het meest fantastische
en het meest overweldigende dat me ooit is ‘overkomen’. Je begint
eraan zonder opleiding, cursus of wat dan ook en dan moet je zelf
maar uitvogelen wat het beste is om te doen. 

Het heeft er ook voor gezorgd dat ik nu moeders met jonge
kinderen help naar overzicht, rust en liefde voor zichzelf, zodat zij
die liefde aan hun kinderen kunnen doorgeven en zij zo lang
mogelijk kind kunnen blijven.

Ik geloof namelijk heel sterk als je als ouder aan jezelf werkt, dan
verlicht je je eigen zorgen, zodat je ze niet doorgeeft aan je
(toekomstige) kinderen. Je ervaart namelijk zelf meer rust,
vertrouwen, ontspanning en liefde voor jezelf. Vanuit die liefde
voor jezelf ben je liever voor jezelf en zorg je beter voor jezelf.
Daardoor kun je ook weer beter voor je (toekomstige) kinderen
zorgen én ben je een fantastisch voorbeeld voor hen. 



Kinderen leren vooral door na te doen en jij als ouder bent daarin
een heel groot voorbeeld. Door kinderen te laten zien hoe je met
tegenslagen omgaat en hoe je aan jezelf kunt werken, zodat je
meer rust, vertrouwen, ontspanning en liefde voor jezelf voelt,
worden zij weerbaarder. Dit dragen ze de rest van hun leven met
zich mee. 

Kinderen kunnen op deze manier weer echt kind zijn en echt
spelen. Ze kunnen vrij, onbezorgd, onbekommerd en heerlijk
speels en puur zijn. Zij voelen daardoor rust, vertrouwen en liefde
voor zichzelf.

En dat is wat de wereld nodig heeft: puurheid, speelsheid,
onbezorgdheid en liefde. 

Als je je oude bagage en patronen opruimt, dan geef je je
kind(eren) het mooiste cadeau dat je ze kan geven. Hun moeder…
die overzicht heeft en rust voelt, zodat ze met haar volledige
aandacht in het hier en nu is. 

"Laat kinderen zo lang mogelijk
kind zijn door samen te genieten

en je mooiste leven te leiden"



Aflevering 1 “Je bent al
een goede moeder”

Misschien herken je het wel… dat het aan de buitenkant goed lijkt
te gaan, maar dat je je vanbinnen niet helemaal top voelt.

Je voelt je moe vanaf het moment dat je ’s ochtends wakker wordt
tot het moment dat je naar bed gaat. Maar je gaat toch door,
ondanks dat je je moe voelt, want je bent niet anders gewend. 

Door die vermoeidheid ben je snel prikkelbaar, want je hebt van
alles in je hoofd zitten wat ook nog gedaan moet worden. En jij
bent degene die het moet doen, omdat het anders niet gedaan
wordt of niet goed gedaan wordt.

Wat ik bij veel van mijn klanten zie, is dat ze het liefst altijd bezig
zijn, want als ze bezig zijn, dan zijn ze nuttig. Ze geloven diep
vanbinnen dat ze pas goed genoeg zijn als ze nuttig zijn. Stilstaan
is voor hen geen optie, want dan voelen ze zich rot. Dat
opgejaagde gevoel wat ze hebben, dat wordt dan alleen maar
groter.

In aflevering 1 help ik je om je niet meer schuldig te voelen dat je
je ambities achterna gaat én dat je er daarnaast nog steeds voor
je kinderen kunt zijn. Ik laat je zien dat je kinderen het goed
hebben en dat je tegelijkertijd je dromen, verlangens en ambities
achterna kan gaan. Dit alles begint bij goed voor jezelf zorgen. 

Helaas zie ik te vaak dat ambitieuze moeders niet de tijd nemen 



om goed voor zichzelf te zorgen. Ze nemen bijvoorbeeld niet op
tijd pauze, ze nemen geen tijd voor zichzelf. Veel van mijn klanten
voelen zich schuldig als ze tijd voor zichzelf nemen, want ze
moeten er toch voor hun kinderen zijn? Ze denken dat ze
egoïstisch zijn als ze tijd voor zichzelf nemen. 

Daarom wil ik twee inzichten met je delen hoe je dit voor jezelf
kunt veranderen. 

Goed voor jezelf zorgen is niet egoïstisch
Het eerste wat ik met je wil delen, is de sjamanistische kijk op
zelfzorg. In het sjamanisme zeggen ze dat zelfzorg betekent dat je
jezelf drie keer voedt. 

De eerste keer dat je jezelf voedt, dan doe je dat om ervoor te
zorgen dat je voldoende energie hebt. De tweede keer dat je jezelf
voedt, dan doe je dat om ervoor te zorgen dat je voldoende
energie hebt in moeilijke tijden. 
De derde keer dat je jezelf voedt, dan doe je dat om het door te
kunnen geven.

Daar gaat het vaak mis bij veel vrouwen. Zij voeden zichzelf
meestal niet of maar een klein beetje. Dat kleine beetje geven ze
direct door. Daardoor lopen ze continu achter de feiten aan. Ze
hebben dan ook het gevoel dat ze continu iets of iemand tekort
doen. 

Daarnaast vind ik het heel mooi dat ze binnen het sjamanisme
zeggen dat je jezelf een derde keer moet voeden voor moeilijke
tijden. Als je dat niet doet en er gebeurt iets, zoals een dierbare
die overlijdt of een ziekte, dan gaat die periode extra moeilijk zijn. 

Zo’n moeilijke periode kost überhaupt veel energie. Als je dan niet 



goed voor jezelf zorgt, dan val je vroeg of laat om. Dan moeten
andere mensen voor je zorgen, zoals bijvoorbeeld je kinderen. En
dat is niet wat je wilt, toch?

Je wilt dat je kinderen zich geen zorgen hoeven maken. Je wilt dat
ze vrij, speels en onbevangen op kunnen groeien. Op het moment
dat het niet goed met jou gaat, dan maken je kinderen zich zorgen
en dan kunnen ze niet met zichzelf bezig zijn. En dus kunnen ze
geen kind zijn. 

Daarom wil je jezelf minimaal twee keer voeden, zodat je kinderen
zich geen zorgen hoeven maken en niet de verantwoordelijkheid
hoeven te voelen om voor jou te zorgen, zodat ze kind kunnen zijn
en vrij en gelukkig op kunnen groeien. 

Dat is meteen ook de reden dat je jezelf nog een derde keer wilt
voeden. Daarmee zorg je ervoor dat je energie over hebt die je
door kunt geven. Wat je anders doet, is de energie die je zelf
nodig hebt en die je voor moeilijke tijden nodig hebt, doorgeven.
Daardoor kom je energie tekort.

Deze sjamanistische visie op zelfzorg laat zien dat goed voor jezelf
zorgen totaal iets anders is dan egoïsme. Egoïsme is dat je nooit
rekening houdt met een ander. Als jij deze podcastaflevering hebt
geluisterd en dit ebook leest en toepast, dan weet ik 100.000
procent zeker dat jij niet egoïstisch kunt zijn. Dat zit er niet in.
Daarvoor ben je je te bewust van wat dat met anderen doet en
wat je voor anderen kunt betekenen.

Vertrouw me dus maar als ik zeg dat jij niet egoïstisch kunt zijn.
Zelfs niet als je zeven dagen per week tijd voor jezelf inplant. 

Stel je voor dat je zeven dagen per week goed voor jezelf zou



zorgen en je zou een half uur per dag voor jezelf pakken waarin je
doet waar jij energie van krijgt. Dan heb je nog heel veel tijd over.
Laten we het eens berekenen.

Een dag heeft 24 uur. Als je een half uur per dag pakt, dan heb je
nog 23,5uur over. Daarvan slaap je misschien zeven uur. Dan heb
je nog 16,5 uur per dag om aan een ander te besteden. Laten we
het wat ruimer nemen en er 6,5 uur afhalen, want je gaat ook
douchen, naar de wc, eten, et cetera. Dan heb je nog 10 uur per
dag om met andere mensen bezig te zijn. Als je werkt, dan gaat
daar nog wat tijd van af, maar dat is niet elke dag. Dat betekent
dus dat jij tientallen uren in de week tijd kunt besteden aan
andere mensen. 

Hoe kun je dan egoïstisch zijn als je zoveel tijd over hebt voor
anderen, terwijl je toch elke dag minimaal een half uur voor jezelf
neemt?

Ik begrijp dat je ook andere dingen te doen hebt, die niet per se
met andere mensen te maken hebben, maar ik hoop door het je
op deze manier uit te leggen dat het je helpt om het anders te
zien. Ik hoop je in ieder geval het gevoel te geven dat bijvoorbeeld
een half uur per dag voor jezelf in het niets valt bij de tientallen
uren per week die je dan nog aan anderen kunt besteden. 

Je mag dus meer tijd voor jezelf nemen om voor jezelf te zorgen,
om jezelf drie keer te voeden, zodat zelfs in moeilijke tijden je
overeind blijft, zodat je kinderen niet voor je hoeven te zorgen. 

Kinderen leren door je na te doen
Het andere dat ik je wil vertellen, is de manier waarop kinderen
leren. Als moeder zijnde wil je het beste voor je kinderen. Veel van
mijn klanten willen dat hun kinderen zelfvertrouwen hebben, voor 



zichzelf opkomen, dat ze op tijd rustig aan doen, dat ze niet altijd
hoeven te presteren, dat ze niet altijd de beste hoeven te zijn, dat
ze niet altijd productief bezig hoeven te zijn, maar juist dat ze heel
erg kunnen genieten en spelen.

Als je kijkt naar communicatie, dan bestaat dit voor 7% uit
gesproken taal, voor 38% uit intonatie en voor 55% uit
lichaamstaal, dus je houding en je gebaren. Met andere woorden:
communicatie bestaat voor 7% uit wat je zegt, dus de woorden die
je gebruikt en voor maar liefst 93% uit hoe je het zegt en wat je
daarbij doet. 

Als je dan kijkt naar hoe kinderen leren, dan is dat vooral door
communicatie. Je ziet dat al heel vroeg. Ik zie dat bijvoorbeeld bij
mijn nichtje van 2 jaar. Dan speelt ze met een pop en doet ze na
wat er met haar of baby’s gedaan wordt, zoals een flesje geven, op
het potje gaan, luier verschonen, et cetera. En mijn neefje van 5
jaar hoor ik dingen zeggen, waarbij ik hoor dat hij zijn moeder
napraat. Vanaf moment één leren kinderen vooral door na te
doen en dus door naar hun omgeving te kijken. 

Alles wat mensen doen, is communicatie. Dan kun je het dus
vertalen naar kinderen leren door communicatie. En als je dan
weet dat communicatie voor 7% bestaat uit woorden en voor
maar liefst 93% uit hoe je het zegt en wat je daarbij doet. Ga dan
eens na hoe je het beste je kinderen iets kan leren.

Als je bijvoorbeeld wilt dat je kinderen zelfvertrouwen hebben, nee
kunnen zeggen, voor zichzelf opkomen, op tijd rust nemen, lekker
spelen, et cetera, dan betekent dat, dat jij het voorbeeld hebt te
geven. Kinderen leren, zeker in de eerste jaren, vooral door hun
ouders na te doen. Later komen daar leeftijdsgenoten en
leerkrachten bij, maar op jonge leeftijd zijn dat de ouders en



andere belangrijke volwassenen, zoals mensen die vaak oppassen.

Als je dus voor jezelf nagaat wat je je kinderen wilt leren, hoe wil je
dat je kinderen zich voelen en hoe wil je dat ze voor zichzelf
zorgen, dan heb je dat zelf te doen. Het heeft heel weinig zin om
alleen maar te zeggen dat ze voor zichzelf op mogen komen, op
tijd rust mogen nemen, niet altijd bezig hoeven te zijn, want dat
komt maar voor 7% binnen. 

Als je echt impact wilt maken en je kinderen echt iets wilt leren,
dan heb je het voor te doen, het voor te leven. Wat je je kinderen
wilt leren, mag je eerst jezelf eigen maken, voordat je het over
kunt brengen. 

Dus daarom is het geen luxe en ook geen egoïsme om goed voor
jezelf te zorgen. Het is essentieel dat je dat doet. Aan de ene kant
is het essentieel voor je kinderen dat je goed voor jezelf zorgt,
zodat ze zich geen zorgen over jou hoeven te maken en zodat ze
dus onbezonnen, onbevangen en vrij op kunnen groeien en een
fijne jeugd hebben. Aan de andere kant is het essentieel, zodat je
je kinderen leert dat het oké is om nee te zeggen, dat het oké is
om op tijd je rust te pakken, dat het helemaal goed is om voor
jezelf te zorgen, zodat je kinderen dit ook doen.

Weet dat je nu al een goede moeder bent. Dat weet ik zeker, want
anders had je niet geïnvesteerd in de podcastafleveringen en dit
ebook. Dan had je het aan je voorbij laten gaan. Het feit dat je hier
dus tijd en geld in investeert, betekent voor mij dat je een goede
moeder bent. Het betekent dat je het anders wilt doen. Het
betekent dat je het beste voor je kinderen wilt, maar dat je nog
even niet weet hoe. En dat is oké. Daarvoor ben je hier.



Of we willen of niet, we kiezen onze eigen ouders
Ik geloof dat we onze ouders kiezen, omdat we bepaalde lessen
willen leren. Dat betekent dus dat je kinderen jou hebben gekozen
als moeder, omdat jij de juiste persoon bent om hen bepaalde
lessen te leren. Laat dit dan ook een les zijn die je hen mag leren.
Dus geef jezelf eens even een klopje op je schouder. Niet iedereen
gaat met zichzelf aan de slag, heel veel mensen zelfs niet. En jij
doet het wel, dus wat mij betreft, laat je zien dat je een goede
moeder bent. 

In mijn ogen ben je niet een goede moeder als je continu over je
grenzen heen gaat om alles voor iedereen te doen en alles perfect
te doen. Ik geloof dat je een goede moeder bent als je aan jezelf
werkt, zoals je nu aan het doen bent. Ik geloof dat je een goede
moeder bent, als je je kind ziet en hoort en daarin ook ziet wat je
kind nodig heeft en het dat geeft. Daarbij zijn we allemaal mens en
kunnen we gewoonweg niet alles perfect doen en dat is ook oké.
Daarom vind ik je niet een goede moeder als je alles perfect wilt
doen, maar als je het ook eerlijk aan kunt geven als je iets niet
handig hebt aangepakt. 

Als je bijvoorbeeld thuis komt van een drukke dag. Je hoofd zit vol,
het eten moet op tafel komen, je kinderen zijn al thuis en ze
roepen continu mama. Dan kan ik me voorstellen dat je snauwt of
niet aardig reageert. En ook dat is oké. Je bent geen robot. Als je
dan achteraf zegt “Hé, mama werd net boos op je, dat was niet
eerlijk. Sorry daarvoor. Kom, ik geef je een knuffel om het goed te
maken,” dan is dat ook goed. Ja, tuurlijk is het fijner om niet te
snauwen, maar jij bent ook maar een mens. Kinderen zijn sterk,
kinderen zijn flexibel, zolang ze wel van volwassenen zien dat het
oké is om niet alles perfect te doen, niet alles goed te doen, maar
het wel goed maakt met elkaar. 



Hoe wil ik dat mijn kinderen hun leven leiden?
Wat vind ik belangrijk ze daarin in hun opvoeding en het
dagelijks leven mee te geven? 
Welk voorbeeld heb ik dan te geven? 
Wat heb ik dan te doen?
Wat gaat daarin goed?
Wat kan ik verbeteren?
Wat wil ik dat mijn kinderen van hun jeugd herinneren? Welk
gevoel wil ik hen meegeven?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze zich dat herinneren?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier eventueel meer van
doen?
Op welke manier past het najagen van mijn dromen en
ambities hierin?
Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn ambities en dromen achterna ga
en tegelijkertijd mijn kinderen kan geven wat ik hen graag mee
wil geven en wat ze nodig hebben?

Beantwoord onderstaande vragen die je helpen om te ontdekken
wat je graag wilt voor je kinderen en dus wat je te doen hebt om
ervoor te zorgen dat je kinderen het goed hebben én dat je je
ambities achterna kunt gaan, zonder schuldgevoel. Betrek ook je
partner hier bij wat hij of zij kan doen:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

"Zorgen voor jezelf is niet
egoïstisch, het is essentieel als
je een goede moeder wilt zijn"



Aflevering 2 “Zonder
schuldgevoel nee zeggen”

Waarschijnlijk herken je het wel… fouten maken… liever niet, toch?
Alles wat je doet, moet je van jezelf goed doen, het liefst perfect.
Daardoor zeg je (bijna) overal ja op, want nee zeggen voelt
(onbewust) als een teken dat je iets niet zou kunnen of dat je niet
sterk genoeg zou zijn. Ergens voelt het wel fijn en vertrouwd als
iemand je nodig heeft. Dus je ziet het ook als een compliment,
want je geeft heel graag en heel gul je tijd en energie aan anderen. 

Klopt het dat je je er bewust van bent dat je ja zegt, terwijl je ook
wel eens nee zou willen zeggen? Je merkt dat je veel
verantwoordelijkheden op je neemt door telkens ja te zeggen,
gewoonweg omdat je weet dat, als jij het doet, het tenminste
gebeurt en het tenminste goed gebeurt. Zit ik nog warm?

Maar… waarschijnlijk voel je je moe. Klopt dat? Je bent snel
prikkelbaar, maar toch ga je door, omdat je nu eenmaal door
moet. Er moet nog van alles gedaan worden, maar het liefst zou je
minder die druk op je schouders willen voelen en zou je je wel
eens ergens niet verantwoordelijk voor willen voelen. Het liefst
zou je een keer de boel de boel willen laten, maar op de een of
andere manier voelt dat niet als een optie. Daarbij wil je niet als
een zeur overkomen en wil je door anderen aardig gevonden
worden. Dus zeg je maar ja, terwijl je liever nee zou willen zeggen. 

In deze aflevering help ik je om zonder schuldgevoel nee te
zeggen. Als iemand je iets vraagt, dan kun je, wat je in deze 



Wat levert het me op als ik hier ja op zeg? Bijvoorbeeld dat je
je gewaardeerd voelt als je ja zegt. Dat je je vol vertrouwen
voelt als je ja zegt. Et cetera.
Wat kost het mij als ik hier ja op zeg? Denk daarbij ook na over
wat het je kost richting je kinderen. Bijvoorbeeld het kost me
tijd en energie. Daardoor heb ik minder tijd voor mijn kinderen
of heb ik minder energie om iets met mijn kinderen te doen.
Dus het kost me dat ik iets leuks kan doen met mijn kinderen. 
Wat levert het me op als ik hier nee op zeg?
Wat kost het me als ik hier nee op zeg?

aflevering leert, toepassen, zodat je zonder schuldgevoel nee kunt
zeggen of vol overtuiging ja kunt zeggen, omdat je het echt wilt. 

De juiste stappen om zonder schuldgevoel nee te zeggen of
vol overtuiging ja
Wat je voortaan gaat doen, is ‘tijd kopen’ als iemand je iets vraagt.
Waarschijnlijk is je eerste en automatische reactie: “ja, dat doe ik
wel.” Achteraf denk je: “shit, nu heb ik weer ja gezegd, maar dat
wilde ik niet en nu kan ik er niet meer onderuit.” Vanaf nu ga je het
anders doen. Je gaat ‘tijd kopen’ door te zeggen “Goeie vraag, daar
kom ik morgen (of over een uur of over vijf minuten) op terug.” 

Dat voelt op het begin onwennig, maar het gaat je helpen. Het kan
zijn dat andere mensen ook moeten wennen, want normaal
gesproken zeg je automatisch ja. Hier mag je even doorheen,
maar laat je er niet door tegenhouden. 

Nadat je deze tijd hebt ‘gekocht’, stel je jezelf een aantal vragen.
Het is fijn om de antwoorden voor jezelf op te schrijven. Zo kun je
het rustig teruglezen en geeft het je overzicht. 

Stel jezelf onderstaande vragen:
1.

2.

3.
4.



De volgende vragen zijn niet nodig, maar kun je jezelf wel stellen
als je dat fijn. Het gaat om de vragen: “Wat levert het de ander op
als ik ja zeg?”, “Wat levert het de ander op als ik nee zeg?”, “Wat
kost het de ander als ik nee zeg?” en “Wat levert het de ander op
als ik nee zeg?”

Tot slot stel je jezelf de vraag “Ben ik bereid om deze ‘kosten’ te
betalen” als ik ja of nee zeg?”

Op basis van deze vragen heb je een mooi overzicht van wat het
kost en wat het oplevert om ja te zeggen of om nee te zeggen en
of je bereid bent die ‘kosten te betalen’. Daardoor kun je een
weloverwogen keuze maken. 

Het kan zijn dat iets je energie en tijd kost als je ja zegt, maar dat
daar tegenover staat dat je een heel fijn, voldaan en zelfverzekerd
gevoel krijgt. Dan kan het zijn dat dat je meer oplevert dan dat het
je tijd en energie kost en dat je daarom ja zegt. Daardoor kun je
heel bewust ja zeggen, in plaats van dat het een automatisme is. 

Doordat je weet wat het je kost, weet je ook dat je ergens anders
misschien geen ja op moet zeggen, omdat je daar de tijd of
energie niet voor hebt. Hierdoor kun je hele bewuste keuzes
maken en dus vol overtuiging ja zeggen of zonder schuldgevoel
nee zeggen. 

Ik zie vaak bij mijn klanten dat ze ergens nee op willen zeggen,
maar dat ze niet goed kunnen verwoorden waarom ze nee
zeggen. Daardoor denken ze dat het nergens op slaat dat ze nee
willen zeggen, omdat ze geen goede reden zouden hebben. Ze
zijn bang dat de ander dat raar zou vinden of zou denken dat ze
een zeur zijn. Door het duidelijk op papier te zetten waarom ze
nee zeggen, kunnen ze het goed uitleggen en zijn ze er zelf oké 



mee dat ze nee zeggen. Daarnaast is de ander eerder geneigd de
nee te accepteren, uitzondering daargelaten.

Zeker als je grotere dromen en verlangens hebt, zoals een
bepaalde leidinggevende of managementfunctie of je wilt je bedrijf
laten groeien, dan is nee zeggen één van de belangrijkste
vaardigheden om te ontwikkelen. Daarmee zorg je er voor dat je
voldoende energie, tijd, rust en vertrouwen voelt om je dromen en
verlangens te realiseren én er tegelijkertijd te zijn voor je kinderen. 

Als de kinderen groot zijn…
Wat ik heel vaak hoor, is “Als de kinderen groot zijn, dan start ik
mijn eigen bedrijf” of “Als de kinderen groot zijn, dan ga ik achter
die functie aan die ik zo graag wil” of “Als de kinderen groot zijn,
dan maak ik die carrièreswitch waar ik echt blij van word.” Hoe
jammer is dat? Wanneer zijn je kinderen groot genoeg dat je weer
je dromen en verlangens mag realiseren?

Ja, het is niet altijd makkelijk om werk en gezin te combineren. Ik
kan me voorstellen dat het soms voelt alsof de balans zoek is. Ik
geloof dat de ene keer de balans meer uitslaat naar je dromen en
verlangens realiseren en de andere keer naar je gezin. En dat is
helemaal oké. 

Word je daadwerkelijk gelukkig van in deze baan blijven zitten
waar je niet blij mee bent? Of word je echt gelukkig van waar je nu
bent op dit punt met je bedrijf?

Wat voor signaal geef je daarmee af aan je kinderen? Is dit ook wat
je wilt dat je kinderen zouden doen als ze nu niet blij zijn met waar
ze staan? Wat zou je willen dat zij zouden doen? Wil je dat zij hun
geluk uitstellen of wil je dat zij hun geluk achterna gaan en doen
waar ze echt blij van worden, doen wat daadwerkelijk bij ze past, 



doen wat ze daadwerkelijk willen? 

Dus… wat maakt jou gelukkig? 

Ik geloof dat, op het moment dat je in een baan zit waar je niet blij
van wordt, maar dat je maar doet, omdat je denkt “Als de kinderen
groot zijn, dan ga ik iets anders doen”, je daarmee een bepaald
voorbeeld bent voor je kinderen, waarvan ik denk dat je dat niet
wilt zijn. 

Ik geloof dat, als je in je werk of in je bedrijf doet waar je blij van
wordt, dan maakt het niet uit dat je meer werkt of langere uren
maakt. Dan maakt het niet uit, omdat je gelukkig bent. Uiteraard is
het nog steeds belangrijk om tijd met je kinderen door te brengen,
maar dat het minder tijd is, is daardoor helemaal oké, omdat je
gelukkig bent. 

Denk eens na over het volgende…

Het ene scenario is: mama is doodongelukkig in het werk. Ze is
veel thuis, maar daardoor heeft ze niet zoveel energie, voelt ze
zich futloos, twijfelt ze en heeft ze niet echt ergens zin in. 

Het andere scenario is: mama is minder thuis, maar als ze er is,
dan is ze er echt, omdat ze zoveel energie haalt uit haar werk.
Omdat ze blij is met wat ze doet, is ze de momenten die ze er is,
er écht voor de kinderen, want ze is blij en gelukkig en ze heeft
genoeg energie, omdat ze ook energie haalt uit haar werk. 

Welk scenario kies jij?

Ik hoop het tweede, want ik geloof dat je daardoor een veel
leukere moeder bent, dan wanneer je ervoor kiest pas je dromen
te realiseren als de kinderen ouder zijn. 



Is het echt of houd je brein je voor de gek?
Vraag jezelf eens af: Is het echt dat ik vind dat ik mijn dromen en
verlangens pas kan najagen als mijn kinderen groot zijn? Of is het
een smoesje van mijn brein om me klein te houden? Een smoesje,
omdat je het eigenlijk spannend vindt en misschien wel bang bent
om naar buiten te treden, bang bent dat het niet lukt? Dat jijzelf
en andere mensen er misschien achter komen dat je eigenlijk niet
zo goed bent in de dingen die je doet of wilt doen?

Het is heel veilig om je achter dit smoesje te verschuilen, want de
meeste mensen zullen dit accepteren. Maar ik accepteer het niet
van jou 😊 Ik geloof dat dit een smoesje is om jezelf klein te
houden, want ik weet zeker dat je wel goed bent in wat je doet en
wat je graag wilt doen.

Stel nou dat je vindt dat je je dromen en verlangens achterna kunt
gaan als je kinderen ouder zijn. En stel nou dat het zover is en je
wordt ziek. Je ligt op je sterfbed en je weet dat je dood gaat. Ben je
dan blij met de keuzes die je hebt gemaakt? Ben je dan blij dat je
hebt gewacht, totdat je kinderen ouder zijn? Of had je liever een
ander voorbeeld gegeven aan je kinderen? Het is misschien heel
cru, maar ik wil je vragen om erover na te denken.

Wil je dat je kinderen hun eigen dromen en verlangens on hold
zetten? Of wil je dat ze op zoek gaan naar de mogelijkheden hoe
ze dingen kunnen combineren? In jouw geval dus… hoe kun je je
dromen en verlangens realiseren en dat combineren met het
moederschap? 

Ik begrijp dat het makkelijker is als je geen kinderen hebt, omdat
je geen rekening met hen hoeft te houden. Maar ook nu je wel
kinderen hebt, mag je op zoek gaan naar de mogelijkheden. 



‘Koop tijd’ door aan te geven dat je er over een uur,
vanmiddag, morgen, et cetera op terug komt.
Stel jezelf onderstaande vragen en schrijf de antwoorden op:

Wat levert het me op als ik hier ja op zeg? 
Wat kost het mij als ik hier ja op zeg? Denk daarbij ook na
over wat het je kost richting je kinderen. 
Wat levert het me op als ik hier nee op zeg?
Wat kost het me als ik hier nee op zeg?
Optioneel: Wat levert het de ander op als ik ja zeg?
Optioneel: Wat kost het de ander als ik ja zeg?
Optioneel: Wat levert het de ander op als ik nee zeg?
Optioneel: Wat kost het de ander als ik nee zeg?
Ben ik bereid om deze ‘kosten te betalen’ als ik ja of nee
zeg?

Maak op basis van de antwoorden die je hebt opgeschreven
een weloverwogen keuze om vol overtuiging ja of nee te
zeggen. 

Zet liever elke dag één klein stapje, dan dat je pas na 12 jaar
ineens een mega grote stap zet. Dan voelt het misschien alsof je
dingen in te halen hebt. Dat zou zonde zijn, want wat voor signaal
geef je dan af aan je kinderen? 

Zijn we niet hier op aarde om ons mooiste, fijnste, leukste leven te
leiden, in vrijheid? 

Hieronder zie je het stappenplan om keuzes te maken nog eens
onder elkaar staan en vind je er extra vragen om ervoor te zorgen
dat je ook je ambities en dromen realiseert, in combinatie met het
ouderschap.

Het stappenplan om zonder schuldgevoel nee of vol
overtuiging ja te zeggen
Als iemand je een vraag stelt of vraagt om iets te doen, doorloop
dan onderstaande stappen:

1.

2.
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

3.



Als je na bovenstaande oefening merkt dat het beter voor je is
om nee te zeggen, maar je voelt je nog steeds schuldig,
beantwoord dan onderstaande vragen:

Waar komt dit vandaan? 
Wat ligt eronder? 
Waar ben je bang voor? 
Wat is het ergste dat er kan gebeuren?
Gaat dit ook echt gebeuren of is dit een angst die in je
hoofd zit

Wat wil je je kinderen graag meegeven?
Welk voorbeeld heb je dan zelf voor hen te zijn?
Waar word je nu daadwerkelijk gelukkig van? Is dat de plek
waar je nu zit of iets anders?
Welke kleine stap kan je elke week zetten, zodat je dromen en
verlangens stap voor stap dichterbij komen?
Als je op je sterfbed zou liggen, zou je dan tevreden zijn met
hoe je je leven hebt geleefd en het voorbeeld wat je voor je
kinderen bent geweest?
Zo ja, waar ben je precies tevreden over? En doe hier meer
van.
Zo nee, wat mag je anders doen vanaf nu? En doe dat ook.

Extra vragen
1.

a.
b.
c.
d.
e.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

"Nee kunnen zeggen is de belangrijkste
vaardigheid in het combineren van 
het moederschap en het waarmaken

 van je dromen"



Aflevering 3 “Zo zorg je ervoor
dat je kinderen zo lang mogelijk

kind kunnen zijn”

“Ik ga het echt anders doen dan mijn ouders als het gaat om de
opvoeding van mijn kinderen.”

Dacht je dat vroeger of denk je dat nu wel eens?

Deze zin is voor mij de nummer 1 reden waarom het zo belangrijk
is dat je je innerlijk kind heelt.

Als je een gekwetst innerlijk kind hebt en je krijgt kinderen, dan ga
je vaak overcompenseren. Stel dat je vroeger heel streng bent
opgevoed en je kreeg weinig vrijheid, dan kan het zijn dat je je
voorneemt om je kinderen heel vrij te laten. Of juist andersom…
als je heel vrij bent opgevoegd en je dat als niet prettig hebt
ervaren, dat je juist je kinderen streng gaat opvoeden. 

Laat ik beginnen met aangeven dat de reden waarom je dit doet
super mooi is. Je wilt je kinderen iets geven wat je zelf miste.
Daarmee laat je zien dat je je kinderen het allerbeste wilt geven en
dat je je kinderen zo belangrijk vindt, dat je niet wilt dat ze, net als
jij, iets missen.

Maar… is het echt het allerbeste voor je kinderen? Is dit echt wat
je kinderen nodig hebben?

Als ik heel eerlijk mag zijn, dan geloof ik dat dit niet het allerbeste
is voor je kind. Je kind is wel je kind, maar hij of zij is een persoon 



op zichzelf met eigen behoeften en eigen gevoelens. Je kind maakt
andere dingen mee, ervaart andere emoties en ervaart de
emoties die hij of zij heeft anders. Als je bezig bent met wat je zelf
hebt gemist, dan ben je niet bezig met je kind en wat je kind nodig
heeft. 

Het klinkt misschien hard, maar je bent teveel met jezelf te weinig
met je kind bezig en wat hij of zij nodig heeft. Dat is wat een
gekwetst innerlijk kind doet. Die eist de aandacht op, op een
manier die niet werkend is voor jezelf en voor je omgeving.
Daardoor doe je jezelf en je omgeving op de lange termijn pijn.

Daarom is het o belangrijk dat je met je innerlijk kind aan de slag
gaat en dat je die heelt. Dan kun je écht naar je kinderen kijken en
je kinderen geven wat ze nodig hebben. Als je gaat
overcompenseren, dan krijg je hetzelfde als wat je zelf hebt
meegemaakt. Stel dat je streng bent opgevoed en je laat nu je
kinderen heel vrij en kijkt niet naar wat ze echt nodig hebben, dan
is de kans erg groot dat zij later als zij ouders zijn ook gaan
overcompenseren de andere kant op. Zo blijf je dus als familie in
datzelfde kringetje lopen.

Als je je innerlijk kind heelt en geeft wat het nodig heeft, dan kun
je blanco naar je kind kijken en zien wat het écht nodig heeft,
zonder dat je je eigen behoeften op je kind legt. Dan kan je kind
pas echt vrij, speels en onbevangen kind zijn. Dat is wat je wilt,
toch?

Daarom leg ik je verderop uit wat het innerlijk kind is, wat als je het
niet heelt, wat levert het je op als je het wel heelt en wat heeft je
innerlijk kind nodig. 



Wat is het innerlijk kind?
Het innerlijk kind omvat al die ervaringen, wensen, dromen en
verlangens die je als kind had. Ook al je wensen, dromen en
verlangens van nu zitten erbij. Je innerlijk kind is dat deel wat die
dromen heeft, die durft te dromen. 

Al je ervaringen als kind zitten hier dus opgeslagen, zowel de fijne
als de minder fijne ervaringen. Ook je emoties en je overtuigingen
liggen hier opgeslagen. 

Daarnaast haal je hier je creativiteit en inspiratie vandaan. Net als
kinderen heeft je innerlijk kind een hele mooie fantasiewereld. Dit
deel van jou kan je dan ook heel goed helpen om je dromen en
verlangens te realiseren op een meer moeiteloze manier. Het is
het meest levendige en meest creatieve deel in je. Tegelijkertijd is
dit het deel wat zich gekwetst kan voelen, wat zich onzeker voelt,
wat zichzelf klein maakt, wat niet voor zichzelf op kan komen en
wat soms te gevoelig is. 

Het innerlijk kind heeft dus een heel mooi, fijn, helpend deel en
een deel wat gekwetst is en wat daardoor in de weg kan zitten. Je
innerlijk kind is dat deel van jou dat bepaalt of je futloos en
depressief of dansend, blij en vrolijk als een kind genietend door
het leven gaat. 

Wat het innerlijk kind probeert te doen, is ervoor zorgen dat de
goede uitkomsten zich herhalen en het pijnlijke te vermijden. Dat
klinkt erg mooi, maar dat is het niet. Het is super onhandig voor
als je een vrij en gelukkig leven wilt leiden. 

Goede uitkomsten voor het innerlijk kind zijn dat het zich geliefd
voelt, dat het zich gezien voelt, dat het zich gehoord voelt. Dat is
het gaan realiseren door te pleasen, door geen nee meer te



zeggen, maar overal ja op te zeggen, door voorbij te gaan aan de
eigen grenzen, door hard te werken en daardoor erkenning te
krijgen. Voor een echt vrij en gelukkig leven is dat niet helpend.
Dat werkt het juist tegen. Daarom is het niet helpend dat het
innerlijk kind de goede uitkomsten wil nastreven, want daardoor
blijft het pleasen, hard werken en over de eigen grenzen heen
gaan. 

Wat doet het met je als het innerlijk kind niet geheeld is?
Je wordt vaak met dezelfde vragen of thema’s geconfronteerd. Je
wordt bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met situaties waarin je er
continu tegenaan loopt dat je weer geen nee hebt gezegd, die
situaties waarin je continu mensen aan het pleasen bent, die
situaties waarin je continu jezelf vergeet. 

Succes blijft uit, omdat je niet die creativiteit en inspiratie krijgt van
dat innerlijk kind. Je innerlijk kind werkt je juist tegen om te
groeien. Daarvoor is het namelijk nodig dat je dingen doet die in
eerste instantie spannend lijken, zoals het geven van een webinar
of een Instagram live of het maken van een podcast. Dat vind je
op het begin misschien spannend, omdat het nieuw is, omdat je je
afvraagt wie er nou naar gaat luisteren, omdat je je afvraagt wie er
op jou zit te wachten, et cetera. 

Als je een gekwetst innerlijk kind hebt, dan trekt hij of zij zich
terug, omdat hij of zij zich niet zo bloot wil stellen. Je innerlijk kind
is al zoveel gekwetst, dus die gaat niet nog meer risico lopen om
gekwetst te worden en die gaat er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat je het niet gaat doen. Als je innerlijk kind niet zo
gekwetst is, dan kan het nog zijn dat je het spannend vindt, maar
ondanks die spanning ga je het toch doen, omdat je weet dat dat
de weg naar groei is. 



Dat is een verschil tussen een innerlijk kind dat gekwetst is en een
innerlijk kind dat geheeld is. Het gekwetste innerlijk kind houdt je
tegen waardoor je het niet gaat doen en waardoor je niet gaat
groeien en je dromen en verlangens realiseert. Het geheelde
innerlijk kind doet dingen die het spannend vindt, waardoor je wel
groeit en je dromen en verlangens realiseert. 

Als je innerlijk kind gekwetst is, dan heb je vaak het gevoel dat je niet
gezien wordt, het gevoel dat je afgewezen wordt, dat je niet erkend
wordt. Voor je gevoel krijg je te weinig liefde, geld, en/of
mogelijkheden. Daar komt je onzekerheid vandaan. Het kan zijn dat
je werkverslaafd bent, bang niet alles wat je wilt waar te kunnen
maken. 

Een ander voorbeeld van een gekwetst innerlijk kind is, als je in
gesprek bent met iemand en die persoon zegt of doet iets wat jou
raakt of die zegt of doet iets waardoor je het gevoel krijgt dat je iets
niet goed hebt gedaan. Wat er dan gedaan of gezegd wordt, triggert
je gekwetste innerlijk kind. Die denkt (onbewust) terug aan een
situatie van vroeger waarin het zo gekwetst is. Die gevoelens komen
uit die situatie in het verleden vandaan. 

Als je dus niet aan jezelf en je gekwetste innerlijk kind werkt en je laat
alles in je opbouwen, dan bouwt de stress in je lijf op. Uiteindelijk
wordt je ziek of krijg je een verslaving, depressie, paniekaanvallen, et
cetera. 

Wat levert het je op als je innerlijk kind is geheeld?
Het zorgt ervoor dat je je vol kracht, vreugde, vertrouwen en
levensmoed voelt. Het is de basis voor een vrij en gelukkig leven. Als
je kinderen (zelf)vertrouwen meegeeft, dan kunnen ze zo dapper
zijn. Dan zien ze bepaalde angsten niet, waardoor ze gewoon gaan,
net zoals kinderen op ski’s. Als je kinderen op ski’s ziet, dan lijkt het 



net alsof ze geen angst hebben. Die hebben zoveel zelfvertrouwen
gekregen door zo jong al zoveel te oefenen, dat ze weten wat ze
doen. De angst zien ze niet meer. Niets houdt ze tegen. Ze gaan en
zijn dapper. Dit kan dus bij je innerlijk kind ook.

Als je je innerlijk kind zelfvertrouwen meegeeft, dan geeft het je de
kracht om moedige dingen te doen, om je over angsten en twijfels
heen te zetten en je hart trouw te blijven. 

Je innerlijk kind geeft je kracht en vitaliteit en het zorgt ervoor dat je
bepaalde taken makkelijker en met plezier uitvoert. Je voelt je
daardoor vrij, mentaal vrij en fysiek vrij. Je voelt je helder. Je leeft
bewuster en geniet bewuster van elk moment, zoals kinderen in het
hier en nu genieten. 

Doordat je innerlijk kind geheeld is, kun je bepaalde
verantwoordelijkheden die bij het leven horen, die bij bijvoorbeeld
het laten groeien van je bedrijf horen, beter pakken. Daarin zet je de
juiste stappen.

Daarnaast reageer je minder heftig op situaties. Je laat je minder
triggeren door wat anderen zeggen of doen. Het raakt je minder,
omdat je innerlijk kind niet meer al die deukjes heeft. Je kunt veel
beter voor jezelf opkomen en nee zeggen. Ook het uitbesteden van
(huishoudelijke) taken vind je veel makkelijker. Kortom, je voelt je
vrijer, rustiger en krachtiger. Dat is het mooie van een geheeld
innerlijk kind.

Wat heeft je innerlijk kind nodig?
Veiligheid en liefde. Deze twee samen geven geborgenheid. Hoe
vaak straf je jezelf wel niet af, omdat je vindt dat je iets niet goed
hebt gedaan of niet snel genoeg hebt gedaan? Daarmee geef je je
innerlijk kind geen veiligheid, maar eerder een gevoel van
onveiligheid. 



Daarnaast is het heel belangrijk dat alle emoties en gevoelens er
mogen zijn, dus niet dat er iets onderdrukt wordt of dat je gevoelens
en emoties wegstopt. Voel wat er te voelen valt en laat het eruit
komen. Dan gaat het uiteindelijk weg.

Als kind leren we vaak niet met teleurstellingen om te gaan. De
manier van kinderen om met teleurstellingen om te gaan is boos of
verdrietig worden. Als volwassene sussen we dat vaak. Regelmatig
hoor ik volwassenen tegen een kind zeggen dat het niet zo erg is en
dat er allerlei oplossingen aangedragen worden. Dat helpt niet. Waar
je je kinderen en je innerlijk kind het meeste mee helpt, is dat ze
leren dat teleurstellingen er nou eenmaal zijn, dat emoties er mogen
zijn, dat ze de emoties mogen voelen en mogen uiten en dat het
daarna weggaat.

Binnen de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) zeggen ze dat
een emotie maximaal zeven minuten duurt. Stel dat je kind een
teleurstelling meemaakt, zoals het verliezen van een spelletje en
begint te huilen of wordt boos, dan duurt dat in feite maar zeven
minuten als je het er volledig laat zijn. Doordat wij als volwassenen
olie op het vuur gooien of het willen sussen, duurt het langer. Ook
als je continu met je gedachten over de situatie blijft denken, dan
start die emotie iedere keer opnieuw op, waardoor die zeven
minuten ook iedere keer opnieuw van start gaan. Laat de emotie er
dus zijn en je zal zien dat het daarna weg is. 

Wat je jezelf dus mag leren, is omgaan met teleurstellingen. Hoe doe
je dat? Door te leren dat gevoelens en emoties er mogen zijn en ze
eruit te laten. 

Wat je innerlijk kind dus nodig heeft, is dat je je eigen wensen,
behoeften, gevoelens en emoties serieus neemt, ook al lijkt het om
iets kleins te gaan. 



Je innerlijk kind zal je eerst (opnieuw) moeten leren vertrouwen dat
je je emoties niet onderdrukt. Ga dus niets meer bagatelliseren, ga
niets meer wegstoppen, ga geen smoesjes bedenken waarom het
niet zo erg zou zijn. Nee. Jij voelt dit, jij hebt deze emotie, dus het is
belangrijk voor je. Laat dat er zijn. Daarna mag je er verder mee
dealen, maar eerst mag het er zijn.

Wat je innerlijk kind nodig heeft, is dat je om hulp vraagt. Denk aan
om hulp vragen aan mensen in je omgeving, maar ook aan je
fantasiewereld. Kinderen hebben een hele rijke fantasiewereld. Voor
hen bestaat Sinterklaas, de kerstman, elfen, feeën, et cetera. Alles
bestaat en alles kan. Vraag dus hulp aan die fantasiewereld.
Misschien is er een krachtdier wat nu in je opkomt, een dier wat voor
jou belangrijk is. Een krachtdier die jou mag helpen. Telkens als je
ergens tegenaan loopt, iets niet fijn vindt, iets niet makkelijk vindt,
dan vraag je dit krachtdier op hulp. Of je nou wel of niet gelooft dat
het bestaat, dat maakt niet uit. Doordat je om hulp vraagt, sta je je
brein toe om om hulp te vragen en dus om nieuwe gedachten en
inspiratie op te laten poppen. Je brein gaat ervoor open staan. 

Uiteraard is het heel belangrijk voor je innerlijk kind dat je
gewoonweg geniet. Dat je alles niet zo moeilijk maakt, maar dat komt
op het moment dat je je innerlijk kind veiligheid en liefde geeft en
emoties er mogen zijn. Dan komt het genieten steeds meer. 

Ga dan nu aan de slag met onderstaande opdracht om ervoor te
zorgen dat je je innerlijk kind geeft wat het nodig heeft, zodat hij of
zij jou en je kinderen niet in de weg staat om een vrije en gelukkige
jeugd te creëren voor je kinderen, zodat ze zo lang mogelijk kind,
speels, vrij, onbezonnen, onbekommerd door het leven kunnen
gaan.



Welke krachtdier ga je vanaf nu om hulp vragen als iets niet
loopt, zoals je graag zou willen?
Is er iets of iemand anders, zoals een overleden familielid,
engelen, gidsen, et cetera die je om hulp kunt vragen?
Wie van je naasten kun je om hulp vragen?
Hoe heb je als kind geleerd om met teleurstellingen om te gaan?
Wat vond je daarin fijn en wat niet?
Als je een teleurstelling te verwerken krijgt, bijvoorbeeld een
potentiële klant die nee zegt op je aanbod of een functie waar je
op gesolliciteerd hebt die aan je neus voorbij gaat, hoe ga je daar
vanaf nu mee om? Tips: ga een potje huilen, erover schrijven,
tekenen/schilderen, tegen een kussen schoppen, tegen een
boxbal slaan, rondje rennen buiten, et cetera. Zorg dat je iets
doet om het eruit te laten, zodat het zich niet in je lijf opslaat.
Check vanaf nu elke dag minimaal 5 minuten in bij jezelf. Kies op
welk vast moment van de dag je dat doet. Zet desnoods een
herinnering in je agenda. Ga met je ogen dicht zitten en vraag
jezelf hoe je lijf voelt. Is het ergens stijf, voel je een bepaalde
emoties, voel je je moe of energiek, heb je ergens pijn, et cetera?
Ga met je aandacht naar die plek toe en laat het er zijn, zonder
het weg te willen stoppen.

Opdrachten
1.

2.

3.
4.

5.

6.

"Het helen van je innerlijk kind
is dé basis voor een vrij en

gelukkig leven"



Wat is het signaal dat je innerlijk kind aan je geeft als het je
nodig heeft en je naar hem of haar mag luisteren?
Wat heeft je innerlijk kind nodig om zich veilig en geborgen te
voelen?
Wat ga je vanaf nu doen om je innerlijk kind zich veilig en
geborgen te laten voelen?
Welk landschap zag je voor je toen je je innerlijk kind
ontmoette? Ga vanaf nu elke dag 5 minuten op een
zelfgekozen, vast moment zitten (of liggen) met je ogen dicht
en haal dat landschap met je innerlijk kind weer voor je geest.
Voel wat je daarbij voelt en laat je innerlijk kind weten dat je er
nog steeds bent. Zet desnoods een herinnering in je agenda,
zodat je elke dag eraan herinnerd wordt dat je dit mag doen.

In deze aflevering deel ik een meditatie met je om je innerlijk kind
te ontmoeten, zodat je hem of haar vanaf nu ziet en de aandacht
geeft die het nodig heeft. 

Leg dit ebook aan de kant en luister met je ogen dicht de
meditatie. Pak naderhand het ebook er bij om onderstaande
vragen te beantwoorden.

Vragen:
1.

2.

3.

4.

Aflevering 4 “Innerlijk
kind meditatie”



Als het goed is, heb je nu veel minder last van een schuldgevoel
en kun je dus zonder schuldgevoel genieten van je gezin én je
werk, waar ook plek is voor het realiseren van je dromen en
verlangens.

Ik weet ook dat er nu een volgende stap aan komt. Waarschijnlijk
heb je behoefte aan rust, behoefte aan ontspanning, behoefte
aan een moment voor jezelf.

Wat ik merk bij mijn klanten is dat ze vaak niet zo goed weten hoe
ze kunnen ontspannen. Als ze dan een keer gaan zitten en zich
voornemen om te gaan ontspannen, dan voelen ze zich juist
onrustiger. Ze weten niet waar ze moeten beginnen en ze maken
het meteen heel groot. Ze hebben het idee dat ze geen hele
avond, hele dag, hele middag of hele ochtend tijd voor zichzelf
kunnen nemen. Er zijn zoveel dingen die ze moeten doen, zoveel
ballen die ze in de lucht willen houden. 

Op het moment dat ze het schuldgevoel enigszins hebben
opgelost, dan worden ze zich ervan bewust hoeveel ballen ze
hoog houden. Dan weten ze alleen nog niet hoe ze meer kunnen
ontspannen. Dat is de volgende stap waar ze tegenaan lopen.
Daarom neem ik je nu mee in de online Reiki sessies, want dat is
een hele mooie vervolgstap om jezelf die zelfzorg te geven, echt
even een moment voor jezelf te pakken, om te ontspannen. 

Bonusaflevering “Zo creëer je
rust in je drukke leven als

ambitieuze moeder”



De online Reiki sessies zijn laagdrempelig, omdat de Reiki ervoor
zorgt dat je je ontspannen voelt en rust ervaart. Daarna heb je
veel meer energie en merk je dat je veel meer aankan. Als je
bijvoorbeeld na de Reiki-sessie een dag met je kinderen hebt, dan
zal je merken dat die dag veel makkelijker verloopt, veel meer
vanzelf gaat en met minder gedoe. 

Daarom nodig ik je van harte uit bij de online Reiki-sessies. Die
gaan je helpen aan rust in je drukke leven als ambitieuze moeder.
Je gaat van onrust en chaos in je hoofd naar ontspanning en rust. 

Wat ik bij mijn klanten zie, is dat ze zich soms zo overspoelt voelen
door alles wat er moet, zoals werk, de kinderen, het huishouden,
sociale contacten, noem het maar op. Dan voelt het vaak alsof er
geen ruimte is voor henzelf of voor hun behoeften. Dat kan
benauwend voelen. Ze willen bijvoorbeeld meer naar hun gevoel
luisteren, maar telkens zit dat hoofd er doorheen.

Mijn klanten zijn heel erg goed geworden in anderen aanvoelen
en voor anderen zorgen. Alleen verliezen ze zichzelf soms in dat
contact. Ze denken veel voor de ander, omdat ze veel voor de
ander willen doen. Ze willen dat de ander het goed heeft. Vaak zijn
dan de behoeftes van de ander belangrijker dan hun eigen
behoeftes. 

Misschien herken je dat ook wel… dat je een bepaalde onrust voelt
vanbinnen waardoor je niet even rustig kunt zitten. Of als je zit,
dat de onrust alleen maar erger wordt. Je wilt graag van dat
onrustige gevoel af, je probeert er niet aan te denken, maar het is
er wel. Je bent op zoek naar ontspanning, maar het lukt niet. Dat
onrustige en opgejaagde gevoel wordt alleen maar groter, omdat
er nog van alles is dat je moet doen. 



Veel vrouwen die deelnemen aan de online Reiki sessies zijn super
goed in, in hun hoofd zitten. Op een gegeven moment kunnen ze
dat hoofd niet meer uitzetten en blijft die ook tijdens het
mediteren of bij het slapen gaan maar doorratelen. Het liefst
willen ze dat die even een keer stil is. Ze zijn allemaal op zoek naar
een manier om zich rustig en kalm te voelen en die ontspanning
te ervaren. 

Dus, als je je hierin herkent, dan ben je van harte welkom bij de
online Reiki sessies. Tijdens en na het volgen van de sessie voel je
rust en kalmte, waardoor ook je kinderen dit voelen, want hoe jij je
voelt werkt door op hen. Je hebt echt even een moment voor
jezelf, dus echt even me-time. Je voelt je daarna meer jezelf,
waardoor je meer aankunt. Je maakt verbinding met jezelf, zodat
je lekkerder in je vel zit en weet wat je wilt.

Vaak krijg je tijdens of na de sessie inzichten in je eigen situatie en
wat je kunt doen om die te veranderen. Je voelt je alerter,
waardoor je je nog dagen daarna beter kunt concentreren en
productiever bent. Je laadt op, je voelt je alsof je de hele wereld
weer aan kunt en je hebt gedurende de dag meer energie
waardoor je die to do’s op je lijst veel makkelijker afstreept. Je gaat
uit je hoofd en in je lijf. 

"Als je je eigen shit als ouder
zijnde opruimt, dan kunnen je

kinderen écht kind zijn"



Denk je nu al meteen “Yes, daar wil ik bij zijn”? Stuur dan een mail
naar info@selmavannoije.nl om je aan te melden voor een gratis
proefles.

Wat is Reiki?
Misschien denk je wel, harstikke leuk allemaal, maar wat is Reiki?

Reiki betekent universele levensenergie en het is overal om ons
heen. Alles bestaat uit energie, dus alles bestaat uit Reiki.

Tijdens de online Reiki sessie geef ik je op afstand extra energie.
Reiki ondersteunt het zelfgenezend vermogen van je lichaam,
zoals een wondje dat vanzelf heelt. Er komt namelijk extra energie
vrij voor je lijf, waardoor het bepaalde blokkades opruimt.
Daardoor ontspan je beter, voel je meer rust, heb je meer energie
en zit je lekkerder in je vel.

Dat klinkt misschien een beetje vaag of spannend, maar het enige
wat je hoeft te doen, is met een nieuwsgierige blik deel te nemen
en lekker te gaan liggen. Uiteraard kun je eerst een gratis proefles
doen om te kijken of het je daadwerkelijk bevalt. Je zit dus nergens
aan vast. 

Wat gebeurt er tijdens een online Reiki sessie?
Ik geef je op afstand, in een besloten Instagram account Reiki,
terwijl je op je eigen vertrouwde, fijne plek ligt en ontspant. Je
hoeft alleen maar naar mijn stem te luisteren en de energie doet
haar werk. Je komt niet in beeld. Alleen ik ben live te zien. 

Regelmatig staat een bepaald thema centraal in de sessie, zoals
bijvoorbeeld voelen dat je goed genoeg bent, zelfliefde, oude
stukken loslaten, je innerlijk kind helen, je familiesysteem helen,
extra ontspanning, uit je hoofd en in je lijf, je lichaam eren, 
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zelfvertrouwen, et cetera. 

Tijdens en na de sessie voel je dus diepe ontspanning en voel je je
opgeladen, waardoor je de dagen erna meer energie hebt. Je
slaapt beter en dieper, waardoor je ook dan beter ontspant en
meer energie krijgt.

Hoe één van mijn klanten, die heel vaak deelneemt, de sessies
omschreef, is “het is echt de makkelijkste vorm van selfcare, want
je geeft gewoon aan dat je deel wilt nemen en je gaat in huis 
liggen ergens op een plek waar je eventjes niet gestoord wordt. Je
gaat liggen en that’s it.” Je hoeft nergens naartoe, je hebt geen
reistijd en het kost je weinig tijd en geen energie. Het levert je
alleen maar energie op. Je hebt geen last van de energieën van
anderen, want je bent op je eigen plek. Daardoor ontspan je
beter, je ruimt energetisch op door de online Reiki sessie, krijgt
extra energie, slaapt beter en dat allemaal door stil te liggen en de
sessie te volgen. Simpeler kan niet, toch?

Wat is er zo fijn aan de online Reiki sessies?
De sessies vinden plaats in een besloten Instagramaccount.
Daardoor kun je het vanuit je eigen vertrouwde omgeving volgen.
Je hoeft dus met niemand anders te praten. Je kijkt en luistert
alleen maar naar de sessie die ik geef. Je komt zelf niet in beeld. 

De sessie geef ik live. Daarna kun je hem terug kijken zo vaak als je
wilt tot aan de eerstvolgende sessie. Reiki kent geen plaats en
geen tijd. Dus ook als je het terug kijkt, doet Reiki zijn werk. 

Misschien klinkt het bijna te mooi om waar te zijn, maar ik beloof
je dat je je top voelt. En zo niet, dan is er nog geen man
overboord, omdat je gratis een proefles aan kunt vragen door een
mail te sturen naar info@selmavannoije.nl 
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Zeker als je moeite hebt met tijd voor jezelf vrij maken, dan is deze
vorm van zelfzorg perfect voor jou. We maken een afspraak dat je
er live bij bent als je je aanmeldt. Voor veel deelneemsters is dat
de stok achter de deur die ze nodig hebben. 

Wil je meer informatie over de online Reiki sessies, klik dan op
onderstaande link om naar de website te gaan:
www.selmavannoije.nl/reiki

Ik kan me voorstellen dat je graag van andere mensen wilt weten
hoe zij de online Reiki sessies ervaren. Daarom vind je hieronder
een aantal reviews. 

Als je bovenstaande review leest, dan zie je dat de online Reiki
sessie haar geholpen heeft om dicht bij zichzelf te blijven,
waardoor ze meer geduld had. Doordat ze meer geduld had en
meer rust voelde, was haar kind ook zoveel makkelijker. Kinderen
deinen mee op jouw energie, op hoe jij je voelt. Zeker als je de
ouder bent van dat kind. Dus ook voor je kinderen is het fijn dat jij
deelneemt aan de online Reiki sessies, je meer ontspannen voelt,
meer energie hebt en daardoor veel meer rust voelt.

https://selmavannoije.nl/reiki/




Praktische informatie over de online Reiki sessies
Ik geef de online Reiki sessies via een besloten Instagramaccount.
Daarom heb je Instagram nodig, maar dat is zo aangemaakt. 

Op het afgesproken tijdstip ga ik live op dat account. Daarna sla ik
de live op als IG TV. Vanaf dan kun je deze sessie en de andere
sessies die opgeslagen zijn op het account terugkijken. Je krijgt
toegang tot het besloten Instagramaccount tot aan de
eerstvolgende sessie. 

Als je er live bij bent, dan zorg je ervoor dat je op het afgesproken
tijdstip naar de live kijkt. Je komt zelf niet in beeld, dus je hoeft
geen videoverzoek of iets dergelijks in te dienen. Je kijkt alleen
naar de live en je gaat onder een dekentje liggen op een plek waar
je 45 minuten tot een uur niet gestoord werkt. Zorg dat je
comfortabele kleding aan hebt die lekker ligt.



Na een korte introductie begeleid ik je in een meditatie, zodat je al
wat ontspant. Hoe meer ontspannen je bent, hoe makkelijker de
energie stroomt, waardoor je nog veel beter en dieper ontspant.
Na die korte meditatie neem ik plaats op mijn meditatiekussen en
geef ik je Reiki. 

Zodra ik klaar ben met de Reiki laat ik je dat weten en word je
weer ‘wakker’. Ik vertel je wat ik heb gedaan. Vervolgens is er tijd
en ruimte om je ervaring te delen en je vragen te stellen. Dan sluit
ik de sessie af.

Als je de dagen na de sessie vragen hebt, kun je me een DM of
mail sturen en ik beantwoord je vragen zo snel mogelijk.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de online
Reiki sessies:
www.selmavannoije.nl/reiki/

En stuur een mail naar info@selmavannoije.nl om je aan te
melden voor een gratis proefles, zodat ook jij die ontspanning
voelt en rust creëert in je drukke leven als ambitieuze moeder. 

"Het is nu de tijd om je shit om
te ruimen, zodat je dit niet
doorgeeft aan je kinderen"

https://selmavannoije.nl/reiki/
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Lieve hardwerkende moeder,

Wat heb ik een bewondering voor jou, zoals je al die ballen in de
lucht aan het houden bent. Je wilt het allerbeste voor je kinderen
en daar doe je alles voor. Tegelijkertijd voel je ook dat je heel
graag jezelf blijft uitdagen en je eigen ambities achterna gaat en ik
zie dat dat soms wringt. Ben ik wel een goede moeder als ik er nu
voor kies om ook mijn dromen na te jagen? Kan ik het allemaal wel
combineren? Doe ik mijn kinderen niet tekort? Ben ik wel goed
genoeg om die doelen te behalen?

Ik kan me voorstellen dat je dat een opgejaagd en gestrest gevoel
geeft, toch? 

Wat ik je gun, is dat je dat opgejaagde en gestreste gevoel niet
meer hebt. Ik gun je dat je gelooft dat je nu al goed genoeg bent
als moeder en dat het helemaal oké is dat je ook voor je eigen
dromen gaat. Het maakt je totaal geen slechte moeder. Ik geloof
juist dat je hier een betere moeder van wordt, want je laat je
kinderen zien dat ze absoluut voor hun eigen dromen mogen
gaan en ze zich niet hoeven laten tegenhouden. Wat een mooi
voorbeeld ben je dan!

Ik gun het je dat je de mogelijkheden ziet hoe je dit voor elkaar
krijgt, hoe je er voor je kinderen bent én tegelijkertijd je dromen
waarmaakt. Daarbij gun ik het je dat je heerlijk geniet in het hier 

Een brief speciaal 
voor jou



en nu van je leven met je gezin en met je werk. Dat het leven licht
is. Ik gun je een prachtig leven met je kinderen en het najagen van
je dromen, dat je je allermooiste leven mag creëren en dat je alle
shit uit het verleden los mag laten en achter je mag laten.

En dat is waar ik je bij kan helpen, het loslaten van dingen die je
meeneemt uit je verleden. Die houden je tegen om voluit te
genieten van je gezin en het waarmaken van je dromen, die
maken het leven zwaar en dat is jammer. Samen zorgen we
ervoor dat je die dingen opruimt en dat je rust voelt, zodat je weer
voluit kunt genieten. We breken samen door eventuele weerstand
heen die je kunt voelen, omdat het misschien wat nieuw en
onwennig voelt en misschien dat je zelfs wel een beetje angst
voelt, klopt dat?

Weet dat we in jouw tempo gaan, waarbij ik je soms uitdaag om uit
je comfortzone te stappen, maar ik volg jouw tempo en wat jij op
dat moment aan kan en aan wil gaan. Ik kan me namelijk goed
inleven in jou en jouw situatie, ik zal je niet afwijzen en alles wat er
is, mag er zijn. Niets is gek of vreemd, alles is precies zoals het
hoort te zijn en precies wat jij nodig hebt om diepe transformaties
te laten gebeuren.

En om die transformaties te laten gebeuren, zal ik in ons contact
op zoek gaan naar waar je blokkades zitten, waar je blokkades
zitten waarom je niet je ambities waar kan maken en/of waarom je
niet voluit kunt genieten van je gezin. Daarbij zal ik eerlijk tegen je
zijn en precies zeggen zoals het echt is. Ik draai er niet om heen.
We gaan recht op de blokkade af, met heel veel compassie. Ik laat
je niet zomaar zelf zwemmen in het diepe, ik geef je zwemles.

Ik kijk er dan ook onwijs naar uit om met je te werken, om ervoor
te zorgen dat je rust voelt, voluit geniet en je dromen najaagt, 



zodat het leven lekker licht is en je je kinderen het allermooiste
geeft wat je maar kan, hun moeder die intens gelukkig is en
daarmee het prachtigste voorbeeld voor haar kinderen.

Ik nodig je van harte uit om een mail naar mij te sturen
(info@selmavannoije.nl), zodat we kennis kunnen maken en
daarna samen aan de slag gaan om de blokkades op te ruimen en
diepe transformaties teweeg te brengen. 

Ik zie je heel snel!

Liefs Selma 

"Ieder kind verdient het om op
te groeien zonder stress"
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