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Voorwoord

www.unique.mom

Ik ben Monique Ligthart-Hauwert en ben de trotse eigenaar van Unique.Mom. 
Ik heb Unique.Mom opgericht, omdat het mijn missie is ambitieuze, drukke
moeders te helpen om hun leven weer prioriteit te maken zonder schuldgevoel. 
Vanuit liefde voor zichzelf. 
 
Ik heb zelf lange tijd met het gevoel van Is dit het nu? rondgelopen. Tot ik mocht
ontdekken dat onder het gevoel van “Is dit het nu?” het gevoel van “Wie ben ik
nu?” verborgen zat. Het gevoel van "Is dit het nu?" zorgde voor veel onrust en een
neerslachtig gevoel. Er lag een sluier over mijn leven, terwijl ik alles had wat mijn
hartje begeerde. Een lieve man. 2 prachtige kinderen een goede baan met een 
dito salaris en nog zoveel meer. En toch was ik niet gelukkig. Ik was mijzelf niet
en was niet de partner en moeder die ik wilde zijn.
 
Ik kwam er achter dat ik al lang geleden afstand had genomen van mijzelf. 
Omdat ik het gevoel had dat ik niet goed genoeg was en ik mezelf beter kon
aanpassen aan 'de rest'. Het was een vorm van overleven geworden, een tweede
natuur. Waarbij ik vooral vanuit mijn hoofd leefde en de verbinding met mijn hart
had verbroken. Ik leefde op wilskracht. En als gevolg daarvan was ik altijd
gespannen zonder dat ik dat doorhad. Het was 'gewoon' geworden.
 
Lange tijd ging dit goed, maar het eiste steeds meer zijn tol. En vooral de komst
van mijn 2 lieve kinderen heeft mij doen beseffen dat ik het op wilskracht en ratio
niet vol kon houden. Mijn kinderen wezen mij op de kracht van liefde. Maar ik was
de connectie met mijn hart en daarmee met mijzelf kwijt. Ik wist wel wat liefde
was, maar liefde voor mijzelf kon ik niet meer voelen. Er was geen ruimte doordat
er geen rust in mijzelf was.
 
Ik ben door coaching, persoonlijke ontwikkeling en training weer op zoek gegaan
naar rust en ontspanning in mijn leven. Schillen vielen van me af en mijn eigen IK 
kwam weer tevoorschijn, klein en kwetsbaar. Langzaamaan kon ik ontspannen in
wie is was en kon ik mijzelf weer lief hebben. En dat heeft, geleidt tot meer
zachtheid in mijn leven, meer rust, ontspanning en plezier doordat ik nu andere
keuzes maak. Keuzes vanuit mijn hart en vanuit rust, liefde en verbinding. Wat
ertoe heeft, geleid dat ik nu doe waar in ontzettend blij van word en goed in ben. 
Andere moeders begeleiden naar een leven waarin ze zichzelf kunnen zijn en hun
eigen koers bepalen. Vanuit rust, ontspanning en vertrouwen. En daarmee niet
alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen en hun omgeving, mooier,
gelukkiger en ontspanner maken. 
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Ik heb dit e-book geschreven, omdat ik jou als ambitieuze, drukke moeder en vrouw,
graag meer rust en ontspanning gun. Want ontspanning is noodzakelijk. Geen mens
kan leven zonder te ontspannen. Vroeg of laat heeft ieder mens tijd nodig om weer 
op te laden. Om te herstellen. Om bij te komen. Ontspanning helpt je om je stress te
overwinnen. Door te ontspannen wordt je rustig en gelukkig.
 
Maar door de waan van de dag vergeten we vaak te ontspannen. Er is altijd wel iets
wat er 'moet' gebeuren. En zo stapelt de stress en onrust in ons lijf zich op. 
Als vrouwen leven wij ons leven veelal op wilskracht, We luisteren vaak niet of te laat
naar de signalen van ons lichaam en putten ons zelf uit. Uit eigen ervaring weet ik wat
stress in je lijf met je doet. Je krijgt fysieke ongemakken, maar daar raken we aan
gewend. De spiegels die ons worden voorgehouden negeren we tot dat het moment
dat het niet langer gaat en ons lichaam ingrijpt door bijvoorbeeld overspannenheid of
een burn-out. Ik ken die weg en ben er geweest. 
 
Maar ik heb ook ervaren dat wanneer er rust en ontspanning komt in je denken,
voelen en doen er weer vertrouwen komt. En vanuit dat vertrouwen in jezelf ontstaat
er liefde, ruimte en plezier. Niet alleen in jezelf, maar ook in je leven.
En dat is wat ik jou als moeder en vrouw gun.
 
Als vrouw houden we onszelf in veel gevallen klein uit schaamte, het gevoel van niet
goed-slim-lief of leuk genoeg te zijn. Of door blokkades die we vaak vanuit onze
bloedlijn hebben meegekregen van onze eigen moeder, oma, overgrootoma en zo
verder (epi genetica). Wanneer je als vrouw je eigen-waarde en liefde voor jezelf weer
voelt, verandert je leven. Word je weer de spil in je eigen leven, komt er balans.
 
Ik gun het ieder vrouw om zichzelf te zijn. 
Zonder dat ze zich voortdurend hoeft aanpassen aan de verwachtingen van haar
omgeving of vanuit haar jeugd. Zodat iedere vrouw haar eigen leven weer gaat leven
en het niet blijft bij het gevoel "is dit het nu?". En om vandaaruit te stralen en te
genieten, want dat is zoals het leven bedoelt, is. 
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Omdat ik zelf lang met de onrust en spanning in mijn leven heb geworsteld. En ik nu
weet hoe het is om vanuit ontspanning en rust te leven. heb ik dit e-book geschreven.
Om jou te laten weten dat je niet alleen bent in dat gevoel. Dat je je niet schuldig hoeft
te voelen wanneer je beter voor jezelf gaat zorgen. En meer kiest voor jezelf. Dat je
meer kan leven vanuit rust en ontspanning door je eigen verantwoordelijkheid te
nemen en de regie over je leven in je eigen hand te nemen.
 
Ik wil, jou als ambitieuze, drukke moeder graag 3 waardevolle tips geven om je te
laten zien dat je niet hoeft te worstelen en je niet schuldig hoeft te voelen.
Dat het een gevoel is wat je nu hebt, maar dat het anders kan. En dat gun ik jou! 
Want jij bent een prachtige vrouw met prachtige kwaliteiten en het leven is te
waardevol om niet gelukkig te zijn. 
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"BALANCE;  STABILITY FOUND 
AT THE CENTER OF ACCEPTANCE"

3 GOUDEN
TIPS

WWW.UNIQUE.MOM
U N I Q U E . M O M
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Het lijkt een open deur, maar voor het creëren van meer rust en ontspanning zul je bij
jezelf moeten beginnen. Je zult hierin je eigen ver-antwoord-elijkheid moeten nemen.
Want alleen jij hebt het antwoord! Jij alleen weet wat het beste bij jou past, wat je
daarvoor nodig hebt en wat er zou moeten veranderen. Jij en niemand anders! 
Dus wanneer je verandering wilt in je leven zul jij zelf de eerste stap moeten zetten.
 
Vooral als vrouw en moeder blijft dit een uitdaging. Vrouwen voelen altijd de
verantwoordelijkheid voor de zorg, het huishouden en alles en iedereen om zich heen.
Zij zijn degene die vaak van alles 'moeten' organiseren om vrije tijd voor zichzelf te
maken. Daarbij zijn vrouwen veelal opgevoed met het idee dat zij verantwoordelijk zijn
voor het huishouden en voor de zorg voor anderen. 
 
Maar toch vertellen ze je niet voor niets in een vliegtuig dat je bij een noodsituatie
eerst voor jezelf moet zorgen en daarna voor de ander. En het klinkt zo eenvoudig en
in die situatie denken we ook van 'Ja, dat is natuurlijk logisch als ik eerst mijzelf help 
kan ik daarna de ander helpen". Maar in ons dagelijks leven gaat het toch vaak anders. 
In onze voortdurende poging om alle ballen in de lucht te houden valt onze eigen bal
meestal als eerste op de grond. Alles en iedereen gaat voor en je cijfert jezelf steeds
verder weg. De tijd voor jezelf wordt opgeslokt door de 'ratrace' van het leven. 
 
Maar wanneer jij als vrouw goed voor jezelf zorgt. 
Voldoende tijd heb voor rust en ontspanning zit je veel lekkerder in je vel. 
Je bent aardiger, rustiger, voor jezelf, je kinderen en je omgeving. 
Je kunt alles veel beter relativeren 
Je bent dankbaar en ziet de mooie dingen in het leven.
En alles wat je aandacht geeft groeit!
 
Eigen verantwoordelijkheid nemen begint met persoonlijk leiderschap.
Dit betekend dat jij de regie neemt over je eigen leven.
Je leven leeft op jouw voorwaarden en volgens jouw regels.
 
Stop met de ander verantwoordelijk te maken voor jou leven.
Alles in je huidige leven is het resultaat van de keuzes die jij hebt gemaakt.
Ook als je ze niet (echt) gemaakt hebt. Ook dat is namelijk een keuze.
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En ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd makkelijk is om voor jezelf te kiezen.
Want we voelen ons schuldig dat we even iets alleen gaan doen. Dat we er even niet
zijn voor de kinderen. Dat de wasmand wat langer vol blijft. Of dat je partner de zorg
voor de kinderen overneemt, omdat jij er even niet bent. 
 
Maar echt het leven draait gewoon door als je er even niet bent. En je omgeving zal
misschien even moeten wennen, net als jij, maar het kan echt tijd nemen voor jezelf.
Realiseer je dat er pas rust en ontspanning komt als je zelf de verantwoordelijkheid
neemt. Het begint met jou.
 
Dus kies eens wat vaker voor jezelf!
 
Welke kleine stap kun je hier vandaag al in zetten?
 
Beantwoord voor jezelf eens onderstaande vragen.
Schrijf de antwoorden op en kijk vandaaruit waar jouw verandering start.
Maak de stapjes klein. Vele kleine stapjes maken uiteindelijk ook een grote. 
Maar jij zult zelf de eerste stap moeten zetten.
Je eigen verantwoordelijkheid nemen, anders veranderd er niets. 
Durf ook om hulp te vragen van iemand die met je mee kijkt en denkt wanneer je dat
fijn vindt.
 
Wat wil jij?
Waar word jij blij van?
Waar krijg je energie van?
Wat kost jouw energie?
Wat wil jij veranderen in je leven?
Waar heb jij een keuze in te maken?
 
TIP: 
Schrijf ook eens, zonder na te denken, op hoe jij je leven voor je ziet.
Schrijf tot er niets meer uit je pen komt.
En laat je verrassen door wat je hebt opgeschreven.
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Een weekplanning maken klinkt misschien wel als veel werk of onnodig. 
Maar het is geen van beide. 
 
Door een weekplanning te maken neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Je creëert daadwerkelijk rust in je hoofd en in je leven. Het kost je iedere week
hooguit 15 minuten om de weekplanning te maken. Maar deze 15 minuten verhogen
de kwaliteit van je leven enorm. 
 
Een weekplanning geeft je inzicht. 
Het voorkomt dat je geleefd wordt, omdat je heel bewust keuzes kunt maken. 
Wat moet, wat mag, wat kan geschrapt worden, waar knelt het én waar mag ik hulp
vragen deze week. 
 
Zo heb jezelf de regie over je week en kun jij de rust en ontspanning bewaken in je
eigen leven. En in dat van je gezin. 
Probeer het maar eens! 
 
TIP: 
1) Plan elke week als eerste Me-time in!
 
2) Neem bij het maken van je weekplanning ook direct een menuplanning mee. 
Zodat je weet wat er elke dag op het menu staat, de boodschappen in huis zijn en je
partner evt ook de avondmaaltijd kan voorbereiden. 
 
3) Je kunt eventueel ook de 'to-do's' opnemen in je planning. 
Zo creëer je overzicht en ben je niet afhankelijk van de lijstjes in je hoofd. 
Ook dat geeft rust. 
 
 
CADEAU!
Om je te helpen om meer tijd voor jezelf in te plannen heb ik een waardevol
cadeau voor jou toegevoegd aan het einde van het e-book! 
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Ga in een comfortabele positie zitten of liggen.
Leg een hand op je buik net onder je ribben en de andere hand op je borst.
Adem diep in door je neus en laat je buik je hand uitzetten. Je borst mag niet
bewegen.
Adem uit door getuite lippen alsof je fluit. Voel de hand op je buik naar binnen gaan
en gebruik je hand om alle lucht naar buiten te ‘duwen’.

Het eerste wat je doet in je leven is inademen. 
En het laatste wat je doet in je leven is uitademen". 
 
Heb je weleens opgemerkt hoe je ademt wanneer je ontspannen bent?
Neem eens de tijd om dat op te merken, hoe je lichaam voelt wanneer je ontspannen
bent. Bijvoorbeeld hoe je lichaam voelt op het moment dat je je ogen opent in de
morgen of net voordat je in slaap valt. 
 
Een diepe ademhaling is een van de beste manieren om stress in je lichaam te
verminderen. Dit komt, omdat wanneer je diep ademt, je hersenen een signaal
ontvangen om te kalmeren en te ontspannen. Je hersenen sturen deze boodschap
vervolgens naar je lichaam. Waardoor de dingen die gebeuren wanneer je gestrest
bent, zoals een verhoogde hartslag, snelle ademhaling en spanning in je spieren
allemaal afnemen als je diep ademt en ontspant. 
 
De manier waarop je ademt beïnvloed je hele lichaam. Ademhalingsoefeningen
zijn dan ook een goede manier om snel te ontspannen, spanning te verlichten en
stress te verminderen. En daarom is het een van de 3 tips die ik met je deel in dit e-
book.
 
Ademhalingsoefeningen zijn gemakkelijk te leren en vrijwel altijd toepasbaar. 
Je kunt ze overal doen zonder hulpmiddelen en op die manier zorg je dus voor rust 
en ontspanning binnen no-time. 
 
Er zijn veel ademhalingsoefeningen die je kunt doen om je te helpen ontspannen. 
Het beste kun je een aantal verschillende ademhalingsoefeningen proberen en kijken
welke voor jou het beste werkt. Onderstaand wil ik alvast één ademhalingsoefening
alvast met je delen. 
 
TIP:
Een oefening die heel fijn is om je te helpen ontspannen en stress te verlichten én
daarbij ook eenvoudig is om te doen is de buikademhaling.

Doe dit 3 tot 10 keer, neem de tijd voor elke ademhaling.
 
Merk op hoe je je voelt aan het einde van de oefening.
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Ik ben dol op plaatjes en quotes en daarom heb ik bij de 3 hierboven beschreven tips
3 plaatjes gemaakt met een passende quote. Zo kun jij de quotes uitprinten en op een
zichtbare plek ophangen, als reminder.
 
Want, zoals ik al eerder aangaf, deze tips zijn niet nieuw, ook niet revolutionair. Maar
het zijn wel 3 tips die, wanneer jij ze ook daadwerkelijk gaat toepassen, het verschil
gaan maken in jou leven. En daarmee ook in het leven van je kinderen en je omgeving.
 
Want kennis is niets waard als je het niet toepast. En ik weet uit eigen ervaring maar al
te goed hoe het gaat. Je weet het allemaal wel, maar toepassen en blijven toepassen
is een heel ander verhaal. Dus ga aan de slag met de 3 tips. Pas ze toe, met regelmaat
en je zult zien dat wanneer jij dit consequent gaat doen er echt iets gaat veranderen in
jou leven. En dat is wat ik jou zo gun. 
 
Heel veel succes!
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Ik hoop dat je met mijn 3 gouden tips aan de slag zult gaan en ze je zullen helpen.
Wanneer je nog vragen hebt na het lezen van dit e-book of andere dingen wilt
weten met betrekking tot het creëren van rust, ontspanning en plezier in je leven
of inzicht wilt krijgen in de overtuigingen en gedachten die je tegenhouden om
jouw ambitie waar te maken?  Of wil je meer weten over mijn methodes of kennis
met me maken?
 
Plan dan vandaag nog een afspraak met me in, via mijn website, voor een
Inspiratiegesprek. Klik hier voor de link.
 
In het Inspiratiegesprek van 30 minuten is er ruimte voor jouw verhaal en geef ik je
graag inzichten die je direct kunt toepassen. 
Zodat jij zonder schuldgevoel weer de regie over je eigen leven kunt nemen
vanuit liefde voor jezelf. En daarmee ook een prachtig voorbeeld bent voor je
kinderen. 
 
 
 
Lieve groet,
Monique
Coachprofessional by Unique.Mom
www.unique.mom
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Omdat het maken van een planning zorgt voor zoveel meer overzicht vanwaaruit
jij keuzes kunt maken voor meer rust en ontspanning in je leven heb ik voor jou een
cadeau. 
 
Ik heb een printable weekplanner laten ontwerpen met speciale ruimte om de 
'to do's', het menu en tijd voor jezelf direct in te plannen. 
Ik hoop dat je de weekplanner met net zoveel plezier gaat gebruiken, als ik dat zelf
ondertussen doe.
 
Klik op de link en je komt op de pagina waar jij de unieke Unique Weekplanner 
gratis kunt downloaden. 
 
Ik wens je er heel veel rust, me-time en plezier mee. 
 
Alle liefs,
Monique
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