
Moeiteloos alle
ballen in de

lucht
Mijn 4 beste tips voor een relaxter leven



Herken je dit? 
 

Je hebt gisteravond weer liggen piekeren en
malen en bent daardoor veel te laat in slaap

gevallen. Nu kan je amper je ogen
openhouden en sleep je jezelf iets te laat je bed

uit waardoor je moet haasten. Als je de trap
aflooptvol stress op zoek naar gymspullen
struikel je over een speelgoedautootje en

als je de lunches in de tas doet grijp je in een
oud broodje pindakaas. 

De oudste kan zijn schoenen niet vinden en je
jongste wil zijn tanden niet poetsen. Je
probeert je te herinneren waar je dat

werkdossier hebt neergelegd en tegelijkertijd
wat je vanavond kan maken voor het eten

zonder dat je vanmiddag ook nog
boodschappen moet gaan doen. Het is pas 8
uur ‘s morgens maar je bent eigenlijk al zo

moe en klaar met vandaag dat je het liefst in je
joggingbroek op de bank wil liggen met de

gordijnen dicht.



Als je het verhaal hierboven leest zie je
dan waar het fout gaat?

Het staat meteen in de allereerste zin; je
hebt liggen piekeren. 

 
Je hebt liggen draaien en woelen, jezelf

afgevraagd of je wel goed genoeg bent, of
je het allemaal wel goed doet. 

Waar je beter in moet worden en hoe het
komt dat dat nu nog niet zo is. Je hebt

liggen piekeren over je verleden. 
Over de keuzes die je hebt gemaakt

waarvan je nu weet dat je het helemaal
anders had moeten doen. Hoe stom het is

geweest en hoe het nu je er nu van
weerhoudt gelukkig te zijn. Hoeveel van je

verleden sleep je nog met je mee? 
 

Op welke manier dient dit je? En, hoe zou
jouw leven eruitzien als je dat eens

helemaal achter je kon laten? 
 
 



 Dan kan jij eindelijk moeiteloos alle
ballen in de lucht houden. 

Zeg nou zelf; dat klinkt toch geweldig?
 

Ik was ooit net als jij; een gefrustreerde,
uitgeputte en zwaar in het leven

teleurgestelde moeder. En dat terwijl ik
eigenlijk maar 1 ding wilde; gelukkig zijn. 

 
Na mijn scheiding vond ik het lastig om

mijn nieuwe leven als alleenstaande
gescheiden moeder vorm te geven. Het
huishouden, moeder zijn, werken, mijn

sociale leven, koken, sporten; alles kostte
me energie en energie was nou net
wat ik niet meer had. Toch is het mij
gelukt en kwam er na een tijdje zelfs
ruimte voor een nieuwe relatie en een

tweede kind. 
 



Hierdoor raakte ik een beetje terug bij af
want naast een heleboel extra liefde en

gezelligheid kwamen er ook nieuwe
frustraties en liep ik aan tegen de

dynamiek van een samengesteld gezin.
Het had invloed op ieder aspect van mijn

leven op een negatieve manier. Ik wist
dat het anders moest want ik was niet de

moeder die ik mijn kinderen gun en
niet de vrouw die ik wilde zijn. 

 
Maar vandaag de dag voelt mijn leven

precies zoals ik het hebben wil. Ik geniet
van iedere dag en barst van energie, als ik
‘s avonds mijn bed in stap zie ik niet meer
op tegen de volgende dag. Ik heb een fijne

relatie en weet wie ik ben, wat ik kan,
waar ik sta en wie ik mag zijn. En dat

vertrouwen in mezelf zorgt ervoor dat ik
weet dat alles te overwinnen is, hoe

moeilijk alles soms ook lijkt.



In dit ebook geef ik je mijn 4 beste
tips  die er bij mij voor hebben

gezorgd dat mijn leven er al stukken
beter uit ging zien. 

 
En dat met minimale inspanning en

maximaal resultaat.



Tip 1
Beweeg elke dag.

Te moe, te koud, geen zin, geen tijd. Zomaar een handvol
excuses om niet te sporten. 

Maar sporten heeft zo ontzettend veel voordelen! Je lijf
wordt sterker en soepeler wat ervoor zorgt dat je minder
snel pijntjes hebt. Hierdoor zit je lekkerder in je vel omdat
alles letterlijk makkelijker gaat. Je bouwt conditie op
waardoor je minder moe bent en je uiteindelijk dus ook
makkelijker kan ontspannen. 

En ook voor je mentale gezondheid is het ook een must
want door te sporten maak je endorfine aan wat weer
bijdraagt aan een beter humeur. Allemaal voordelen dus!
 



Tip 1
Beweeg elke dag.

 
Het belangrijkste hierin is dat je geen excuses van
jezelf moet accepteren. Eigenlijk moet je voordat je kunt
bedenken waarom je niet naar de sportschool zou kunnen er al
staan. 

En naar de sportschool hoef je echt niet elke dag. 
Daarnaast kun je ook op youtube work-out filmpjes
meedoen, een stuk gaan wandelen met een vriendin,
oefeningen doen op de trap of zelfs gewoon de fiets pakken
naar je werk of met het wegbrengen van de kinderen. Er is dus
altijd wat te verzinnen. 

Maak vanaf nu de afspraak met jezelf om van bewegen elke
dag een prioriteit te maken en maak het jezelf zo makkelijk
mogelijk.



Tip 2
Leg de focus op wat

goed gaat.
Als je erover denkt om een rode KIA te gaan kopen zul je zien
dat je die ineens veel vaker tegen zal komen. 
Als je stopt met roken zie je ineens iedereen met sigaretten
lopen. En als je net zwanger bent of het zou willen zijn zie je
ineens een heleboel vrouwen met een dikke buik. 

Het valt je op omdat je er bewust of onbewust ontzettend mee
bezig bent en daar je focus ligt. 
Daarom zul je merken dat als je dag geen goed begin heeft en
je het niet om kunt draaien die dag niet meer beter zal worden. 



Tip 2
Leg de focus op wat

goed gaat.
Gelukkig kunnen we dat ook heel bewust sturen. Door elke
avond een aantal dingen te bedenken die goed gegaan zijn
en deze op te schrijven leg je heel bewust daar de focus op. 

Maar dit hoef je niet alleen in de avond te doen. 
Juist niet als je merkt dat er gedurende de dag af en toe
negatieve gedachten opkomen. Probeer ook overdag wat
meer stil te staan bij wat er goed gaat. Of wat er leuk is of
fijn voelt. 

En ook hier geldt weer; zoek naar manieren om het zo
makkelijk mogelijk te maken voor jezelf. Zet een alarm in je
telefoon of plak briefjes op plekken waar je vaak langskomt
zodat je er aan herinnerd wordt.



Tip 3
Stop met haasten.

Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik word
ontzettend zenuwachtig van tijdsdruk. Het gevoel tijd tekort
te komen, te moeten haasten zorgt voor zweetdruppels langs
mijn ruggengraat en rode vlekken in mijn nek. En ik word er al
helemaal geen leukere moeder door, laat staan dat ik het
gevoel heb alle ballen moeiteloos in de lucht te kunnen
houden. 

Het geeft me een gevoel van falen, alsof ik het niet goed voor
elkaar heb of alsof het me allemaal niet lukt.  Daarom zorg ik
ervoor dat ik voldoende tijd heb. In de ochtend sta ik wat
eerder op zodat er ruimte is wanneer dingen wat langer
duren. En met kinderen heb je dat vrijwel elke dag. 5 minuten
voor je weg moet is er altijd wel iemand die naar de wc moet
of zijn linkerschoen niet kan vinden.

Daarom zorg ik altijd voor speling. Nu helpt mijn man daarbij
maar toen ik nog alleen was had ik een alarm in mijn telefoon
staan. Die ging af om 5 over 8 en dan wist ik dat we richting
de auto moesten. Het was zo fijn een reminder te hebben op
een hectische ochtend en hierdoor waren we altijd op tijd. 



Tip 3
Stop met haasten.

Wat ook helpt is om bij een afspraak je reistijd in te calculeren.
Als je bijvoorbeeld om half 1 een afspraak hebt en het is een
half
uur rijden dan noteer ik de afspraak in mijn agenda om 10 voor
12. Ik plan de reistijd en 10 minuten speling. 
Dit is soms meer als ik bijvoorbeeld niet precies weet waar het
is of de kinderen ook nog naar de oppas moet brengen. 

Zo kan het dus zomaar voorkomen dat ik voor een afspraak
van een uur drie uur in mijn agenda moet blokken. Maar dan
weet ik dus wel waar ik rekening mee moet houden en hoef ik
niet te stressen. 

Dus ook hier weer; kijk eens hoe je dit zo makkelijk mogelijk
kan maken voor jezelf. En kijk ook vooral wat je kunt inzetten
als hulpmiddel. 



Tip 4
Doe het niet alleen.

Iets zelf doen is iets heel anders dan het alleen doen. 
Fietsen is hierin een goed voorbeeld; iemand kan niet voor
jou fietsen. Het is je geleerd en dat heb je niet alleen
gedaan, maar je hebt het wel zelf gedaan.  Zo is het ook met
dit. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Jij moet naar de
sportschool, jij moet aan de slag met de tips. 

Maar je hoeft het niet alleen te doen. En je hoeft het ook
niet alleen te verzinnen. En je hoeft al helemaal niet aan te
blijven modderen. Want hoelang ben je al bezig? En hoe
goed heeft tot nu toe alles wat je hebt geprobeerd gewerkt? 

Natuurlijk kan je het nog een tijdje zelf proberen. Want
boeken lezen, een online cursus doen, misschien een
workshop bijwonen. Maar hoe fijn zou het zijn als je het nu
eens goed aanpakt? 
 



Tip 4
Doe het niet alleen.

Want je weet best dat je iedere keer tegen dezelfde
dingen aanloopt. En dat het al best een tijd zo is en het niet
vanzelf beter wordt. En je weet ook dat je een leukere
moeder wil zijn dan je nu bent, liever, relaxter en meer
beschikbaar voor die kleintjes die zo ontzettend naar je
opkijken. 

En je weet ook dat dit het niet is. Dat het wel ontzettend
triest
zou zijn als dit het leven is. Je weet dat er meer uit halen
valt. Je weet dat je meer zou willen genieten en je baalt
ervan dat het je nu niet lukt. Want de tijd tikt door en het
gaat allemaal al zo snel. Voor je het weet zijn de kinderen al
een heel stuk groter en deze dagen komen niet meer terug. 
Het glipt als zand door je vingers.



Dus ga je echt nog wachten om het nu eens echt goed aan te
pakken? Durf je dat risico te lopen? 

Of neem je nu het besluit het anders te doen en echt uit het
leven te gaan halen wat erin zit? 

 
Wacht niet langer en stuur me nu een berichtje zodat

ik je kan helpen weer het gevoel te krijgen dat je alles voor
elkaar hebt. Dat jouw leven en alles wat je doet gewoon

stroomt en je iedere dag opnieuw lekker
ontspannen kunt genieten van alles wat er op je pad komt.

 
Want jij en ik weten allebei dat je met alleen een

ebook lezen er niet gaat komen. Tot snel.
 

Liefs, Helleke


