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HET KAN 
OOK ANDERS

O n l i n e  W e b i n a r



Dit werkboek hoort bij het online
webinar 'Het kan ook anders'. Ga zeker
aan de slag met de oefeningen. Kijken
naar een online webinar is één ding,

maar effectieve actiestappen nemen is
nodig wil je verandering in je leven!

WELKOM

Hannelore



Over m��

�k heb �arenlang gekampt met het
�o�o-effect;
Heb vastgezeten �n een �ob d�e me
veel zekerhe�d gaf, maar me d�ep
ongelukk�g maakte;
Heb m’n e�gen relat�es lang
gesaboteerd;
Ben tegen een burn-out aangelopen.

Als een hervormd zelf-saboteur weet �k
hoe frustrerend het kan z��n om vast te
bl��ven z�tten �n een comfortzone d�e alles
behalve goed aanvoelt.
M��n man�er van leven en denken
bezorgde me stress, angst,
pan�ekaanvallen en énorm veel zelftw��fel.

 Het zorgde ervoor dat �k m’n grens n�et
kon aangeven en constant anderen aan
het pleasen was. �k was slachtoffer van
m’n omstand�gheden en had m’n leven
totaal n�et zelf �n handen. 
Tot m’n e�gen grootste ergern�s heb �k
�arenlang gestruggeld om h�er komaf mee
te maken, maar �aren lang zonder
resultaat.

Eén d�ng heb �k mezelf steeds beloofd en
dat �s dat �k noo�t zou opgeven vooraleer
�k een methode voor mezelf had gevonden
d�e me kon helpen om een leven u�t te
bouwen volgens m��n e�gen waarden en
normen en n�et volgens de normen van
m’n omgev�ng en de maatschapp��. 

Door �arenlang onderzoek, tr�al & error,
m�� te laten omscholen tot m�ndset coach
& m�nd expert en zelf ook begele�d te
worden door de beste coaches en mentors
heb �k vandaag deze methode ontw�kkeld.

�k ben er énorm op gebrand om deze met
�ou te kunnen delen zodat ook ��� een
m�ndset kan creëren d�e vóór �ou werkt
�pv tegen �ou!

Vandaag werk �k elke dag opn�euw
ke�hard om een leven u�t te bouwen
volgens m��n normen en waarden. Doen er
z�ch nog steeds u�tdag�ngen voor �n m’n
leven? 

Oh, absoluut! Maar dankz�� m’n kenn�s en
ervar�ng weet �k vandaag wat ervoor
nod�g �s om d�cht b�� mezelf te bl��ven, m’n
grenzen te stellen, goed voor mezelf te
zorgen en te lu�steren naar datgene wat �k
het meeste nod�g heb.
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Het kan ook anders

Wat was de trigger die ervoor heeft gezorgd dat je naar dit webinar

aan het kijken bent? Wat wil jij anders?
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Welke zijn jouw belemmerende overtuigingen?

WWW.HANNELOREPANTE.BE

Wanneer heb je het wel eens anders gedaan dan wat jou is geleerd?



C H E C K L � S T  
5  L E V E N S G E B � E D E N

o   Ik weet eigenlijk niet wat ik de hele dag allemaal denk
o   Ik pieker veel
o   Ik kan moeilijk inslapen omdat ik over van alles lig na te denken
o   Ik betrap mezelf erop dat ik negatief denk
o   Ik word geleefd door mijn emoties
o   Kritiek neem ik altijd persoonlijk en dat doet pijn
o   Ik kan mijn gedachten spontaan veranderen
o   Ik reageer snel als mensen iets zeggen waar ik het niet mee eens ben
o   Ik klaag, zeur en grien gemakkelijk
o   Als ik me slecht voel, zoek ik het gezelschap op van een vertrouwenspersoon om erover te  praten
o   Ik geef mensen vaak de schuld van het feit dat ik me niet goed voel
o   Ik durf vaak niet te zeggen wat ik op mijn lever heb
o   Ik heb moeite om ‘nee’ te zeggen
o   Als ik in de spiegel kijk, vind ik mezelf lelijk
o   Ik wil graag dat mensen me lief vinden
o   Ik vind het belangrijk wat mensen van me denken
o   Als mensen me complimenten geven, lach ik die onhandig weg
o   Complimenten zijn verpakte leugens
o   Ik vind dat anderen maar eens moeten veranderen. Ik voel me prima zo
o   Ik heb mijn emoties niet onder controle, het overkomt mij altijd
o   Ik ben het niet waard dat ik me goed voel
o   Ik huil me vaak in slaap
o   Ik heb soms woedeaanvallen en weet niet waarom
o   Als ik gefrustreerd ben, ga ik roepen
o   Ik heb vaak spijt van mijn uitlatingen
o   Andere mensen trappen vaak op mijn tenen
o   Ik word gek van het gepruts van anderen (in het verkeer bijvoorbeeld)
o   Ik kom steeds overal te laat, ook al wil ik dit niet
o   Ik ben bang om alleen ergens binnen te gaan (een restaurant bijvoorbeeld) 
o   Ik vind het eng om contact met vreemden te maken
o   Ik vind dat ik geen stijl heb
o   Ik weet niet hoe ik mijn geest stil krijg
o   Ik ontspan me te weinig
o   Ik sleep mezelf door het leven

Gedachten & Emot�es
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C H E C K L � S T  
5  L E V E N S G E B � E D E N

o   Ik voel me maar zelden fit en energiek
o   Ik ben ’s morgens altijd moe
o   Ik heb geen tijd om aan sport of lichaamsbeweging te doen
o   Ik ben geregeld ziek en heb veel last van kleine kwaaltjes
o   Ik neem elke dag medicatie
o   Ik ben me niet bewust van wat ik allemaal eet
o   Als ik me niet goed voel, grijp ik naar eten
o   Als ik me niet goed voel, grijp ik naar alcohol (ook al is dat maar één glas)
o   Ik drink alcohol om me te ontspannen
o   Ik drink alcohol uit gewoonte
o   Ik rook
o   Ik neem geregeld drugs
o   Na het werk moet ik ontspannen in een café
o   Bij ons thuis is het altijd de zoete inval
o   Ik krijg geregeld vreetaanvallen
o   Ik eet wat ze me voorzetten aan tafel
o   Ik weet niet wat gezonde voeding voor mij betekent
o   Water dient alleen om de auto mee te wassen, niet om te drinken
o   Ik voel me vaak moe en lusteloos
o   Mijn huid is onfris en ik heb wallen onder mijn ogen
o   Bij televisie kijken horen eveneens chips en wijntjes
o   Ik eet vaak onbewust, bijvoorbeeld voor de computer
o   Ik weeg te veel en voel me daarom onaantrekkelijk

Fys�ek & gezondhe�d
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C H E C K L � S T  
5  L E V E N S G E B � E D E N

o   Ik ben al lang alleen en wil graag een partner
o   Mijn relatie zit in het slop
o   Ik zit vast in mijn huwelijk en kan er niet uit
o   Niemand wil me, want ik ben een moeilijk persoon om mee te leven
o   Als de kinderen groot genoeg zijn, gaan we uit elkaar
o   Ik ben niet gemaakt om met iemand samen te leven
o   Mijn partner en ik zijn te verschillend, maar we kunnen niet zonder elkaar
o   Ik heb een relatie buiten mijn vaste relatie en ik voel me schuldig
o   Ik durf de stap niet te zetten om een punt te zetten achter mijn relatie, want overal is er wel
wat
o   Ik durf niet uit mijn huidige relatie stappen om financiële redenen
o   Ik durf niet uit mijn huidige relatie stappen om de kinderen
o   Ik ben verliefd, maar durf me niet te binden
o   Ik word steeds verliefd op de ‘verkeerde’ persoon
o   In mijn relatie is maar weinig sprake van liefde, tederheid, romantiek en seksualiteit
o   In mijn relatie krijg ik niet het respect dat ik verdien
o   Ik kan niet communiceren met mijn partner
o   Mijn kinderen en ik groeien steeds verder uit elkaar
o   Ik kan mijn kinderen niet meer de baas
o   Ik heb het gevoel dat ik opgeslorpt word door mijn gezin
o   Ik maak te weinig tijd voor mijn gezin
o   ’s Avonds ben ik altijd moe en heb ik geen energie meer over voor mijn partner en/of
kinderen
o   Ik heb bijna geen vrienden
o   Ik heb geen tijd voor barbecues, voor een avondje uit, voor gezellig kletsen met vrienden
o   Ik heb mijn vrienden de laatste tijd verwaarloosd
o   Ik heb een slechte relatie met mijn ouders
o   Mijn ouders blijven me als een kind behandelen
o   Mijn ouders begrijpen me niet
o   Mijn familie gunt me mijn succes niet
o   Mijn vrienden zijn jaloers op me

Relat�es & Gez�n
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C H E C K L � S T  
5  L E V E N S G E B � E D E N

o   Ik oefen mijn job uit omdat ik geld nodig heb
o   Ik houd niet van het werk dat ik doe
o   Ik ben te oud om nog van job te veranderen
o   Ik ben goed in wat ik doe, dus blijf ik hier maar
o   Mijn collega’s zijn verschrikkelijk
o   Mijn baas is een eikel
o   Ik zou iets anders willen doen, maar ik weet niet wat
o   Ik wil geen promotie maken, want dan moet ik nog harder werken
o   Ik houd mijn huidige job omdat het bedrijf me werkzekerheid biedt
o   Ik ben bang om mijn job te verliezen
o   Ik heb van een andere job gedroomd, maar om die droom te realiseren is het te laat
o   Ik stop nog niet met werken, want dan krijg ik later een groter pensioen
o   Ik ben jaloers op mijn vrienden die ‘het gemaakt’ hebben
o   Anderen hebben geluk gehad, maar ik niet
o   Ik heb nooit mogen studeren wat ik wilde studeren
o   Ik wil wel een hogere functie, maar dat gunt mijn baas me niet
o   Ik krijg altijd de slechtste uurroosters
o   Ik wil graag zelfstandig een carrière uitbouwen, maar ik durf niet
o   Ik droom van een eigen zaak, maar heb niet de juiste diploma’s
o   Ik droom van een eigen zaak, maar ik heb daar geen geld voor
o   Ik ben bang om bankroet te gaan
o   Als zelfstandige moet je veel te hard werken en betaal je je blauw aan Vadertje Staat
o   Ik wil geen leiding geven, want ik durf en wil die verantwoordelijkheid niet dragen
o   Ik verveel me op het werk, maar het betaalt goed
o   Een mens moet toch iets doen

�ob & Carr�ère
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o   Geld stinkt
o   Geld groeit niet op mijn rug
o   Geld groeit niet aan de bomen
o   Ik ben Bill Gates niet
o   Geld maakt niet gelukkig
o   Rijke mensen moeten veel te hard werken
o   Ik verdien niet genoeg; de lonen bij ons zijn te laag
o   Ik heb niet meer geld nodig
o   Ik geef meer uit dan ik verdien
o   Ik geef evenveel uit als ik verdien
o   Ik moet op het einde van de maand krabben om rond te komen
o   Ik ben erg zuinig
o   Ik hoef geen dure kledij, schoenen, tassen, accessoires
o   Ik verdien genoeg
o   Ik heb toch geen tijd om meer geld uit te geven
o   Meer geld verdienen maakt je hebzuchtig
o   Ik verdien meer dan mijn partner en dat zorgt voor problemen
o   Ik geef geen geld aan een goed doel, want je weet nooit in wiens zak het terechtkomt
o   Ik spaar zoveel mogelijk, dat hebben mijn ouders me zo geleerd
o   Ik koop veel op krediet
o   Als ik geld nodig heb, is mijn creditcard mijn beste vriend
o   Ik betaal met de ene creditcard de andere creditcard af
o   Als ik de stad in ga, moet ik geld kunnen uitgeven
o   Ik koop altijd eerst nieuwe spulletjes voor mijn gezin en dan pas voor mezelf
o   Ik kan niet kiezen, dus ik koop allebei
o   Alles wat ik leuk vind, koop ik
o   Ik koop vandaag, want morgen is het misschien weg
o   Ik heb geen idee wat ik uitgeef aan huishoudgeld
o   Ik maak me zorgen dat ik nooit genoeg zal hebben
o   Rekeningen betalen frustreert me
o   Mijn bankrekening staat altijd in het rood
o   Ik heb geen financiële reserves
o   Ik weet dat ik te veel geld uitgeef, maar ik kan de verleiding niet weerstaan
o   Mijn eigen huis is de beste investering die ik ooit gedaan heb
o   Ik heb geld in overvloed

F�nanc�eel
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C H E C K L � S T  
5  L E V E N S G E B � E D E N
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De 7 levels van bewustzijn



Op welk level van bewustzijn bevind jij jou het meeste van de tijd?

WWW.HANNELOREPANTE.BE

Wat houd jou tegen om vandaag voor jouw dromen en doelen te

gaan?

Welke 6 dingen houden ons als mensen het vaakst tegen?



CLAIM JE DEAL

IK ZEG JA TEGEN
MEZELF!

Totale waarde van d�t
tra�ect �s 1799 euro

Zeg NU �a tegen �ezelf en
�nvesteer slechts 997 euro

Word de
le�der van �e
e�gen leven
en vergroot jouw impact op
de wereld

Meer Info

https://hannelorepante.be/leiderfullpagepromo
https://hannelorepante.be/leiderfullpagepromo
https://hanneloreapante.be/leiderfullpagepromo
https://hannelorepante.be/leiderfullpagepromo

