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Dit e-book is bewust zo opgebouwd zodat jij kennis kan
opdoen en daarna onmiddellijk die bepaalde kennis in de

praktijk kan toepassen. Ik wil je dan ook énorm
aanmoedigen om actiestappen te ondernemen en dit e-

book niet zomaar als een tijdsverdrijf te zien!
 

Dit gaat hier over jouw leven! 
 

Creëer de moed om voluit te durven 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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INLEIDING

WWW.HANNELOREPANTE.BE

Willen of niet.. Grote kans dat je met

onderstaande obstakels zult te maken krijgen

wanneer jij een bepaald doel wil behalen. En

zoals het welbekende spreekwoord luidt : een

verwittigd man (of vrouw) is er twee waard!

Hieronder deel ik 6 van de meest voorkomende obstakels met je.

Per obstakel geef ik je ook vragen mee waarbij je kan stilstaan die

je helpen om het obstakel uit de weg te helpen. 
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1.

Verander jouw kijk op

'falen' en jij als persoon

zal ook veranderen.

PERFECTIONISME

Heel veel mensen hebben diepe verlangens in zichzelf en willen echt bepaalde

dingen in het leven bereiken. Ze willen ALLES in één keer en liefst ook zo snel

mogelijk. Velen willen bijvoorbeeld niet alleen een goede baan aangeboden

krijgen met een hoog salaris en zo de kwaliteit van hun leven verbeteren, maar ze

willen rijk zijn en ze willen het nu. Dat is een verkeerde benadering. Je moet eerst

dankbaar zijn voor wat je al hebt (en hoe weinig dat ook moge zijn, geloof me,

anderen hebben veel minder en vinden nog steeds een manier om dankbaar te

zijn). Alleen dan zul je voelen wat overvloed is en zul je beseffen dat jij de

mogelijkheid hebt om méér te kunnen creëren. Je zult de behoefte voelen om er

hard voor te werken, iets terug te geven en dan de vruchten te plukken van

hetgeen je in de wereld hebt gezet. 

Wacht dus niet op de

perfecte situatie en

START NU!

 



Reflectiemoment

Waar ben jij NU dankbaar voor?

Welk doel wil je in de toekomst bereiken?

Wat zijn de stappen die je NU al kan zetten?

Binnen welke termijn wil je jouw doel behalen?
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2.
FALEN

We hebben een totaal verkeerde perceptie van wat ‘falen’ is. De meeste mensen

zijn er bang voor, ze proberen het zelfs niet vanwege de kans dat het zou kunnen

mislukken. En daarom zien ze hun dromen niet waar worden. De waarheid is dat

falen een kostbaar geschenk is. Het is een onvermijdelijke stap op weg naar

succes en een stap die je meerdere keren moet nemen. Het is het bewijs dat je

probeert. Je doet iets om te kunnen krijgen wat je wilt en je geeft niet op! 

Falen zorgt ervoor dat je

lessen leert en ervaring

opdoet, het maakt je

sterker en zorgt voor

meer wilskracht. Het laat

zien wat je de volgende

keer niet meer moet

doen omdat het de

eerste keer niet lukte. En

als je blijft proberen, dan

kom je er wel!
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Reflectiemoment

Wanneer heb jij de laatste keer gefaald?

Wat ging er mis? Wat ontbrak er? 

Hoe kan je het in de toekomst beter doen?
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3.
GROTE STAPPEN ZETTEN

Er is een bepaald pad dat je moet bewandelen vooraleer je een bepaald doel

kunt behalen. Het doel is om u sterk genoeg te maken voor het succes dat op je

wacht. Dat pad bestaat uit vele kleine stapjes. Kleintjes, omdat te grote stappen

ervoor zorgen dat we ons zorgen gaan maken, ons angstig gaan voelen en zelfs

niet gaan durven proberen. 

Deel je doelen dus in kleine

stapjes en vervolgens nog in

kleinere stapjes, totdat je een

lijst hebt met eenvoudige taken

die je elke dag moet uitvoeren.

Maak het zo gemakkelijk en

snel mogelijk dat het

onmogelijk is om ‘nee’ te

zeggen tegen je volgende stap.
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Reflectiemoment

Schrijf jouw grote doel neer.

Verdeel je doelen in subdoelen.

Verdeel je subdoelen in hele kleine, gemakkelijke stapjes
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4.
EXCUSES VERZINNEN

Ik ben er zeker van dat je jezelf vaak een aantal van de volgende dingen kunt

horen zeggen:

-Ik ben er niet klaar voor

-Het is niet de juiste moment

-Ik ben niet goed genoeg

-Ik ben te oud/te jong

-Ik heb niet genoeg geld/tijd/ervaring

-De meeste mensen slagen er toch niet in, 

dus ik ook niet

-Misschien is dit niet voor mij weggelegd

-Het is te moeilijk

-Het duurt te lang

-Ik kan het verkeerd doen

-Mensen zullen mij uitlachen

Wanneer dit gebeurt.. STOP dan onmiddellijk met nadenken over waarom je dit

zegt. Realiseer je dat je onderbewustzijn er alles aan doet om jou in je

comfortzone te houden en dezelfde soort oude activiteiten en taken op

automatische piloot wil laten doen. Dat is waarom het al deze excuses verzint, die

trouwens vaak behoorlijk overtuigend kunnen klinken. Jouw taak is om ze te

elimineren, om ze zelfs te overdrijven en te zien hoe belachelijk ze klinken.

Wanneer je toch naar die excuses gaat blijven luisteren, zul je nooit iets anders

met je leven doen en zul je nooit het leven kunnen creëren waar je echt van

droomt. 
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Reflectiemoment

Welke excuses vertel jij jezelf?

Schrijf neer WAAROM jij dat bepaald doel wil bereiken. Wat

dat zou betekenen voor jou en jouw omgeving. Hoe je jou

zou voelen eens je daar al was.

Is het écht de moeite waard om jou te laten tegenhouden

door jouw excuses?
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5.
UITSTELGEDRAG
Uitstelgedrag is iets dat ons ervan weerhoudt om actie te ondernemen in de

richting van onze doelen. Onthoud één ding: nu is de beste tijd om te doen wat je

NU wil! NU is de moment waarop jij je toekomst kunt creëren en dat je productief

kunt zijn en werken aan hetgeen waar jij in gelooft. De enige remedie voor

uitstelgedrag is om onmiddellijk iets te doen, zonder na te denken en je

onderbewustzijn de tijd te geven om met excuses te komen. Zonder te twijfelen

aan je vaardigheden en faalangst. 

Doe vandaag iets

dat je zal helpen om

verder te gaan en

dichter bij je dromen

te komen!
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Reflectiemoment

Welk subdoel kan je DEZE MAAND behalen?

Welk subdoel kan je DEZE WEEK behalen?

Welk subdoel kan je VANDAAG behalen?



6.
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AFLEIDINGEN

Er zullen mensen zijn die aan je zullen twijfelen en die je de hoop zullen doen

verliezen wanneer je naar hen luistert. Er zijn ook veel verleidingen op de weg

naar succes. Veel aangename, maar tijdrovende activiteiten. Je zult vaak het

gevoel hebben dat het leven oneerlijk is omdat anderen zoveel tijd hebben,

kunnen eten wat ze willen, dingen kunnen kopen en jij dat niet kan. Maar dat is

niet waar! Jij hebt ervoor gekozen om aan je doelen te werken en te streven naar

een beter leven, terwijl anderen de voorkeur geven aan een gemakkelijkere

manier van leven en zich overgeven aan de activiteiten die slechts tijdelijk geluk

brengen.
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Reflectiemoment

Maak elke dag opnieuw een planning met 1 à 2 subdoelen.

Vermijd afleiding door smartphone en social media.

Herinner jezelf elke dag aan WAAROM je nu alweer voor dit

doel gaat zodat je er meer en meer emotioneel mee

verbonden raakt.

Wees consistent!

Omring jezelf door de juiste mensen.
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TOT SLOT

Je krijgt niet wat je wilt, of wat je denkt

dat je verdient. In plaats daarvan krijg je

precies datgene waar je voor werkt,

waarop je jou concentreert en

waarvoor je elke dag actie onderneemt!



CLAIM JE DEAL

IK ZEG JA TEGEN
MEZELF!

�nvesteer vandaag slechts
29 euro �pv 49 euro!

Zeg NU �a tegen �ezelf!

Ontdek �ouw
�nnerl��ke
kracht
en kr istal iseer je  v is ie

Meer Info

�ouw volgende stap:

ONL�NE TRA�N�NG

https://hannelorepante.be/leiderfullpagepromo
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/
https://www.hannelorepante.be/ontdek-jouw-innerlijke-kracht-promo/

