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LINDA DE WIT

VIER TIPS OM ZONDER SCHULDGEVOEL
VOOR JEZELF TE KIEZEN



OP WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Waarom deze tips?

Ik zie heel veel vrouwen worstelen om
voor zichzelf te kiezen. Ze staan
voortdurend voor anderen klaar, maar
cijferen zichzelf helemaal weg. In plaats
van leuke dingen te ondernemen en te
gaan doen wat voor haar belangrijk is, is
er weer allemaal gedoe op haar pad
gekomen waardoor ze weer niet
toegekomen is aan zichzelf. . In plaats
van te leven is ze aan het overleven.
Herkenbaar? Mijn visie is dat dat anders
kan en daar help ik je graag bij!

Ik heb dit e-book speciaal geschreven
voor vrouwen die het beste uit hun
leven willen halen en meer succes, liefde
en gelukt in hun leven willen ervaren.
Het is voor vrouwen die het de hoogste
tijd vinden dat ze niet langer meer als
toeschouwer machteloos aan de zijlijn
staat te kijken hoe haar leven aan haar
voorbij glijdt., maar die bereid is actie te
ondernemen om zo weer grip op haar
leven te krijgen

Voor wie?
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Het is de hoogste tijd dat jij jezelf
op de eerste plaats gaat zetten, te
gaan doen wat voor jou het
allerbelangrijkste is en dat je
datgene doet waar je energie van
krijgt! Je verdient het! En weet je
wat het mooie daaraan is? Als jij
voor jezelf gaat staan, leer je je
omgeving ook om het beste uit
zichzelf te halen!

Ik wens je veel leesplezier
 
Groetjes,
Linda de Wit

Het is een misverstand om te
denken dat de tijd voor jezelf
vanzelf wel komt. Of dat de
situatie nou eenmaal zo is en je
het toch niet kunt veranderen.
Dames, het leven is geen generale
repetitie! Je leeft nu! Als je blijft
doen wat je altijd deed, krijg je
ook wat je altijd kreeg! Jij zult
zelf in actie moeten komen om
jezelf op de eerste plaats zetten,
te gaan doen wat
voor jou het allerbelangrijkste is
en dat datgene doen waar je
energie van
krijgt

Misverstand

04

En nu is het tijd voor jou!
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VERLANGEN

30

Ik ben Linda de Wit, gescheiden en moeder van twee jongens (14 en
17 jaar oud). Ik heb sinds een aantal jaren weer een relatie met een
man die 180 km bij mij vandaan woont, maar die het meer dan waard
is om daarvoor op en neer te reizen! 

Ik ben iemand die graag onafhankelijk is, die het belangrijk vind om
haar eigen geld te verdienen en die ook vele ambities heeft. Op
allerlei gebieden: van werk, leuke vrienden, leuke jaarprogramma's
volgen tot het beste voor haar kinderen willen. En dat dan ook
allemaal graag allemaal tegelijkertijd. 

In de periode van mijn scheiding kwam ik er achter dat, ondanks al
mijn ambities, ik te weinig aandacht had besteed aan wat voor mij
belangrijk was. Ik stond altijd klaar voor anderen anderen en vergat
daarbij mijzelf. En dat brak mij op. Dat was de periode dat ik het
gevoel had de grip op mijn leven kwijt te zijn. Er was veel gedoe, veel
kwam op mij neer, ik was boos en teleurgesteld en ik was meer aan
het overleven dan aan het leven. Ik besloot dat het vanaf anders zou
gaan!

Ik heb mij toen verdiept in persoonlijke ontwikkeling. Ik heb geleerd om
weer de baas te worden over mijn eigen leven, te ontdekken wat voor mij
belangrijk is en te gaan doen waar ik het aller gelukkigste van word. Met
als resultaat dat ik weer positief in het leven sta en weer bruis van de
energie en mijn eigen bedrijf opgericht heb om andere vrouwen daar ook
mee te helpen. In de hoofdstukken hierna deel ik alvast vier tips met je
op weg naar een gelukkig leven!

WIE BEN IK?
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Soms ben je zo druk bezig je dagelijkse
leven dat je helemaal vergeet stil te
staan bij wat voor jou belangrijk is. Wat
je graag zou willen doen of hoe je je zou
willen voelen. En misschien ben je jezelf
wel zover voorbij gerend dat je eigenlijk
niet eens meer weet wáár je naar
verlangt. 

Durf jezelf toestemming te
geven gelukkig te zijn!

De eerste stap naar meer geluk in je
leven is weten waar je naar verlangt.
Waar je blij van wordt. Dat is voor
iedereen uiteraard iets anders. Maar hoe
weet je nou wat jou grote droom is? 

Een van de manieren is onderzoeken
waar je enthousiast van wordt. Ook jij
zult iets hebben waar je graag over
praat of wat je graag doet. Dat is een
eerste aanwijzing.

WAAR VERLANG JE  NAAR?
Maar je kunt ook gaan onderzoeken
waar het afgelopen jaar NIET over
ging. Of te wel, wat heb je het
afgelopen jaar gemist? Heb je je
eenzaam gevoeld, dan kan je verlangen
verbinding met vrienden zijn. Of zat je
krap bij kas, dan kan je verlangen een
financieel gezonde situatie zijn. Schrijf
voor jezelf eens op wat je het afgelopen
jaar gemist hebt en wat dan dus je
verlangen is.

WIL JE HIER MEER OVER
WETEN? VRAAG DAN EEN
GRATIS SESSIE VAN 30
MINUTEN AAN WAARBIJ IK JE
HELP OM JE VERLANGENS
HELDER TE KRIJGEN
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Hoe vrij ben jij in de dingen die je wel
of niet zegt?
Slik je veel in?
Hou je veel weg?
Denk je na voordat je iets zegt?

Je kunt de grip over je leven weer
terug krijgen door te onderzoeken
waar je invloed hebt en hoe je je
eigen invloed kunt vergroten. 

Als je graag iets wilt veranderen in je
leven, maar je hebt het gevoel dat je er
helemaal geen controle over hebt, dan
ben je niets anders dan een
toeschouwer van je eigen leven.
Iemand die machteloos aan de zijlijn
van haar leven staat, daar van alles
van vindt en vervolgens gefrustreerd
raakt omdat je het zelf niet beter kunt
maken.

 

Als je geen plan hebt voor
jezelf, leef je altijd het plan
van een ander

DIT IS  JOU LEVEN EN DE
ENIGE DIE  BESLUIT OF JE
LEVEN WORDT ZOALS J I J  HET
WILT ,  BEN JEZELF !

HERKEN JE DIT? EN WIL JE
WETEN WAT IK DAARAAN
GEDAAN HEB? VRAAG DAN EEN
GRATIS SESSIE VAN 30 MINUTEN
AAN WAARBIJ IK JE HELP OM DE
REGIE OVER JE LEVEN WEER
TERUG TE KRIJGEN.
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Het is helemaal oké als je van jezelf
houdt.

Dat is wat een goede vriendin tegen mij
zei toen ik helemaal in de put zat. En
wat waren dat wijze woorden! Het heeft
mij heel veel steun gegeven in die
lastige periode.

Als je niet je leven in eigen
handen neemt, dan doet
iemand anders het voor je!

Check maar eens bij jezelf of je echt
onvoorwaardelijk tegen jezelf durft te
zeggen dat je van jezelf houdt. En voel
maar eens wat dat met je doet als je dat
tegen jezelf zegt. Voelt dat prettig of
misschien ook wel onwennig?

ZOU IK DIT DOEN ALS
IK ZIELSVEEL VAN

MIJZELF HIELD?
En als je voor een (moeilijke) keuze
staat, stel je dan eens de volgende
vraag:

Zou ik dit doen als ik oprecht zielsveel
van mezelf hield, met heel mijn hart, en
ik het beste voorhad met mezelf en een
magisch en mooi leven wilde en vond
dat ik dat verdiende? Dan is het
vervolgens aan mij om een keuze te
maken

WIL JIJ OOK CONSESSIELOOS
VOOR JEZELF KUNNEN KIEZEN,
MAAR WEET JE NIET HOE?
VRAAG DAN EEN GRATIS SESSIE
VAN 30 MINUTEN AAN WAARBIJ
IK JE HELP OM KEUZES TE
MAKEN DIE BIJ JOU PASSEN
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ONTDEK JE EIGEN UNIEKE
KRACHT EN ZET JE

EERSTE STAP NAAR EEN
GELUKKIG LEVEN

Wees jezelf, daar ben je het allerbeste in.
Het is een wijsheid van mijn vader die
maar al te waar is. Hij had ook kunnen
zeggen dat je het aller gelukkigste wordt
door jezelf te zijn. En jezelf zijn is iets
dat je de rest van je leven kunt
volhouden. 

Wees jezelf: daar ben je het
allerbeste in!

Wat een leuk en gelukkig leven is, is
voor iedereen weer iets anders. De één
wil fluitend naar zijn werk gaan of wil
weer het gevoel hebben te leven. Een
ander wil misschien een liefdevolle
relatie, 

Misschien droom je van een eigen bedrijf
of wil je je niet meer zo onzeker voelen
over wat andere mensen van je vinden. 

Zet die eerste stap naar een gelukkig
leven. Neem de beslissing dat het leven
mag vanaf nu over jou gaan. Dat je
krachtige keuzes durft te maken die goed
zijn voor jezelf. 

WIL JIJ OOK CONSESSIELOOS
VOOR JEZELF KUNNEN KIEZEN,
MAAR WEET JE NIET HOE?
VRAAG DAN EEN GRATIS SESSIE
VAN 30 MINUTEN AAN WAARBIJ
IK JE HELP OM DE REGIE OVER JE
LEVEN WEER TERUG TE KRIJGEN.
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Op de volgende pagina heb ik alle tips nogmaals voor je op een rijtje gezet. Print het uit,
hang het op in je badkamer, op je spiegel, in de keuken, net wat voor jou handig is, zodat
je steeds een reminder hebt en je deze tips kunt toepassen.

BONUS TIP:  

PRINT DE VOLGENDE
PAGINA EN HANG HET OP 

Linda de Wit Coaching | linda-de-wit.nl pagina 9/11

https://linda-de-wit.nl/
https://linda-de-wit.nl/


Linda de Wit Coaching | linda-de-wit.nl 

Vier tips voor een gelukkiger leven:

Waar verlang

je naar?
 

D U R F  J E Z E L F  T O E S T E M M I N G  T E

G E V E N  G E L U K K I G  T E   Z I J N

Dit is jou leven

en de enige die

besluit of je

leven wordt zoals

jij het wilt ben jij  

A L S  J E  G E E N  P L A N  H E B T  V O O R

J E Z E L F ,  L E E F  J E  A L T I J D  H E T  L E V E N

V A N  E E N  A N D E R

Zou ik dit doenals ik zielsveelvan mij zelfhield?
A L S  J E  N I E T  J E  L E V E N  I N  E I G E N

H A N D E N  N E E M T ,  D O E T  I E M A N D
A N D E R S  H E T  V O O R  J E

Ontdek je eigenunieke kracht enzet je eerste  stap naar eengelukkig leven
 

W E E S  J E Z E L F :  D A A R  B E N  J E  H E T

A L L E R B E S T E  I N !

https://linda-de-wit.nl/
https://linda-de-wit.nl/


Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen. Maar heb je nog

vragen of zijn er dingen nog niet helemaal duidelijk, wil je

meer weten van mijn methodes of wil je simpelweg eens

kennis met mij maken, neem dan nu contact met mij op.

Dan 'zoomen' we een half uur met elkaar en dan leg ik je

het een en ander uit. Ga hiervoor naar 

https://linda-de-wit.nl/gratis-sessie/ 

of stuur een mailtje naar 

info@linda-de-wit.nl 

EN NU?
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