
 SABOTEER 

SUCCES?

 jij je

en hoe STOP je daarmee?



 
wie jij echt bent

 

Beschermingsmechanismen

perfectionisme
pleasen
uitstellen
vluchten
oordelen over jezelf/anderen
doorpushen 
blokkeren
doen alsof 
...

Wat zijn PATRONEN? 

Als kind groeien we op in een machteloze positie. Er wordt veel voor je beslist en er
wordt van je verlangd dat je luistert. Dit gevoel van machteloosheid geeft ons stress en
tegen dat gevoel proberen we ons te beschermen. Want dat gevoel is akelig. 

Hoe meer stress je als kind ervaart hoe steviger je beschermingsmechanismen op zijn
plaats zitten. Je bouwt als het ware een muur rondom je. Deze lagen bescherming zijn je
patronen. Je reageert namelijk vaak vanuit eenzelfde patroon als toen je klein was. 

Als volwassenen komen deze patronen je vaak in de weg te zitten. Zo wordt heel erg je
best doen en alles heel goed willen doen als kind, perfectionisme als volwassene en
perfectionisme kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je opgebrand raakt. 

Klachten in het nu hebben dan rechtstreekse linken met patronen uit het verleden. En
daar wil ik het graag met je over hebben. 



Leven zonder PATRONEN? 

Dus het enige dat ik moet doen is de patronen weg krijgen en dan ben ik gelukkig,
Karolien? 

Ik hoor je. Je wilt het graag opgelost zien. Want je voelt je niet goed genoeg en je bent
het zo beu van niet verder te raken en altijd op datzelfde punt uit te komen! I know...

De eerste stap die je kan zetten is dit: bewust worden van de patronen waar je inzit. Want
niemand nie in de geschiedenis van gedrag heeft al ooit zijn gedrag blijvend veranderd
zonder zich eerst bewust te zijn van het gedrag dat je stelt! Hoe kan je iets veranderen als
je niet eens weet dat het er is, toch?! 

En dat gaan we nu doen. Ik toon je 4 grote patronen die jou saboteren. 

Hebjij last PATRONEN? 

Ik legde je uit wat patronen zijn en waarom we ze hebben. Nu, we dragen ze allemaal in
ons in meer of mindere mate. Hoe jij er last van hebt kan uniek lijken, maar is het vaak
niet. Daarom worden het patronen genoemd want ze zijn eigenlijk universeel terug te
vinden in ons als mens. 

Onder die beschermlaag (wat dat zijn patronen) zit...jij. Wie je echt bent. Je pure ikke.
Hoe jij je gedraagt als je patronenvrij zou zijn. 



IMPOSTER

PLEASER

REBEL

SUPERHERO



SUPERHERO

gedachten + overtuigingen

Ik moet echt heel hard werken 
Ik moet echt heel hard mijn best doen 
Dingen bereiken geeft me een heel goed gevoel 
Ik verdien het niet om heel rijk te zijn 
Ik ben bang van succes - gaat er iets slechts gebeuren? 
Als je veel geld wil hebben, moet je echt heel hard werken 
Ik kan geen goede mama zijn én succesvol

gedrag

wonde = succes 

Jij werkt altijd heel hard en doet ook vaak teveel uren 
Je kan nooit stilzitten 
Bij jou is alles heel zwart wit 
Je vermijdt intimiteit met anderen 
Je wil je gedachten altijd afleiden door dingen te doen (binge!)



PLEASER

gedachten + overtuigingen

Ik mag geen nee zeggen 
Ik durf mijn grenzen niet goed aan te geven
Ik heb geen idee wat mijn grenzen zijn 
Het is egoïstisch om jezelf voorop te zetten
Als de anderen zich maar goed voelen ben ik gelukkig 
Ik durf niet te zeggen hoe ik me voel 
Ze profiteren altijd van me en ik ben dat eigenlijk beu 

gedrag

wonde = zelfliefde 

Jij doet altijd het grote werk 
In je hoofd ben je het eigenlijk heel erg beu 
Je kan geen nee zeggen 
Je voelt je niet goed genoeg om betaald te worden voor wat je doet 
Je bemoedert je klanten/ collega's/ partner 



IMPOSTER

gedachten + overtuigingen

Ik ben niet slim genoeg
Ik ben niet goed genoeg
Ik ga door de mand vallen
Als ik iets behaal is het toevallig of te wijten aan geluk 
Ik voel me onecht
ik ga dit niet kunnen
ik wil het wel maar ik lijk nooit de juiste dingen te doen 

gedrag

wonde = vertrouwen

je heel hard voorbereiden op een taak 
bang voor afwijziging als je je intelligentie toont 
blijven vastzitten in een situatie waar je eigenlijk uit wil 
Iweinig zelfvertrouwen tonen 
je kleiner maken dan je bent 



REBEL

gedachten + overtuigingen

Ik pas er precies nooit bij 
Ze hebben me niet graag 
Mijn mening doet er niet toe 
Wat als ik iets fout zeg?
Wat als ze gaan lachen? 
Op mij is niemand jaloers 
Ze kijken neer op me 

gedrag

wonde = connectie maken 

Geen deel uit maken van groepen - aan de zijlijn blijven staan
Bang voor afwijzing dus altijd afwachten 
Nooit hulp vragen 
Alles zelf doen  
Geen grote groepen opzoeken 



En voor je in paniek schiet: dat is niet erg! Want het goede nieuws is dat jij eronder zit.
Het is gewoon je bescherming, een patroon dat je altijd heel goed geholpen heeft. En je
echte ik zit eronder. En je kan ze loslaten... dat is wat ik doe als job. En ik ben er goed in
ook! 

We dragen ze ALLE 4 in ons

IMPOSTER

PLEASER

REBEL

SUPERHERO

 
wie jij echt bent

 

PATRONEN =
Beschermingsmechanismen

Ik help je graag met deze oude patronen op een zachte manier los te laten in 4 grote
modules die elk van deze patronen covert. In deze modules leer jij je echte ik te
bevrijden van deze oude patronen op 3 gebieden

MIND HEART BODY
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Hoe kan ik je verder HELPEN?

COURSES PODCAST WEBSITE

http://www.karoliendemot.com/
http://www.karoliendemot.com/podcast
http://www.karoliendemot.com/courses

