
Welkom op jouw ouderschapspad! In het filmpje neem
ik je graag mee naar wat voor jou een ommezwaai kan 
 betekenen. (klik op het icoontje om de video te starten). 

Zelfsabotage in
het ouderschap!
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Wat vind jij gemakkelijk in  het ouderschap?  

Waar zie jij nog groeimogelijkheden? 

Jouw ouderschap onder de loep.

Welke situatie loopt er vandaag moeilijk? 

https://youtu.be/fe4DmNpHXK0


De rechter zijn die gedachten die jou
veroordelen, de andere veroordelen of een
situatie veroordelen. 
In het volgend filmpje leg ik je graag uit hoe
je brein in elkaar steekt. 
En welke impact de rechter op jouw
ouderschap heeft!  

De rechter

2

Welke veroordelende gedachten heb jij over jezelf in
het ouderschap? 

Welke veroordelende gedachten heb jij over de andere in
het ouderschap? 

Jezelf veroordelen:

De andere veroordelen:

https://youtu.be/4Gim3nxWS8M


Welke veroordelende gedachten heb jij over de situatie waar je vandaag
inzit met het ouderschap?  
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Welke emoties komen er mee naar boven nu je dit alles hebt
opgeschreven? 

Blijf even bij deze emoties, en focus op je lichaam. Welk sensaties voel je
hierbij in je lichaam? Waar voel je deze emoties in je lichaam?

In de 3de vorm van de Rechter laat hij/zij jouw geluk afhangen van
een situatie die je niet in de hand hebt (bv doordat de kinderen klein
zijn, door covid-19, door het slechte weer, ...)



Iedereen heeft op de één of andere manier macht
over elkaar. (ouders over kinderen, baas over
werknemers, staat over burgers, ...) Wanneer de
rechter in jou aan het woord is dan gebruikt die
zijn macht om anderen als schuldige aan te
wijzen, hij probeert je weg te houden van de
veroordeling over jezelf door de
verantwoordelijkheid bij de andere te leggen. 
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Welke emoties komen er mee naar boven nu je dit alles hebt
opgeschreven? 

Blijf even bij deze emoties, en focus op je lichaam. Welk sensaties voel je
hierbij in je lichaam? Waar voel je deze emoties in je lichaam?

De rechter vindt het ook GEWELDIG om jezelf, de anderen en een situatie de
schuld te geven. Doorgedreven schuld bij de andere leggen is een open deur
tot je macht misbruiken. 
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In het filmpje legde ik je uit dat de rechter 9 handlangers heeft die
er voor zorgen dat je talenten misbruikt worden door je rechter.  

Zo zal de people pleaser bijvoorbeeld ALTIJD ten dienste staan van
anderen, maar zichzelf geen zorg en liefde gunt. 

Talent: 
Oog hebben voor de noden van anderen. Zorgzaam en behulpzaam. 

De controller zal dan weer doorschieten in het plannen door zichzelf en
anderen weinig flexibiliteit te geven in die planning. 
Talent:
Daadkrachtig en een doorzetter, motiveren anderen, zien mogelijkheden
en dagen zichzelf uit.  

De ontwijker gaat dan weer een conflict uit de weggaan, door het te
minimaliseren met al zijn positiviteit.
Talent:
Zien van positiviteit in alles, bemiddelaars, afsluiten van compromissen
waar iedereen zich goed in voelt.  

De perfectionist zal zichzelf zodanig verliezen in details van schoonheid
en kwaliteit. 
Talent:
Willen kwaliteit leveren, hebben oog voor detail en schoonheid. 

De topsaboteur

Benieuwd naar jouw saboteurs? Klik hier en vul de
saboteurassessment van Shirzad in. Je krijgt vervolgens een
rapportje met jouw saboteurs in je mailbox! 

Je rechter is inderdaad een venijnig en geniepe onderkruiper die al
je talenten inzet, zodat jij niet doorhebt dat je jezelf aan het
saboteren bent.  

Saboteurs en zijn talenten op 
een rijtje 

https://www.positiveintelligence.com/assessments/
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De presteerder zal de drijfveer laten overhellen, zodat rust niet meer aan
de orde komt.
Talent: 
Gedreven, pragmatisch, flexibel, doelgericht, stimuleren zichzelf en
anderen om volle potentieel te benutten en het beste van zichzelf te
geven.  

De over-voorzichtige zal het goed kunnen inschatten van gevaar zodanig
misbruiken dat je altijd bang bent.
Talent:
Waakzaam, bewust van gevaren voor zichzelf en anderen, beschermers,
loyaal, goed in overzien van structuren en instellingen die orde, stabiliteit
en veiligheid creëren.  

De hyper-rationele zal het analytisch denken helemaal de overhand laten
nemen waar gevoelens niet meer thuis horen.
Talent:
Diepgaand inzicht door analytische observatie, opmerkzaam en sterk
observatievermogen, grote expertise en kennis, groot mentaal
concentratievermogen.

De slachtoffer voelt zich zodanig empathisch dat hij zich verliest in
machteloosheid. 
Talent:
Voelen emoties diep en duidelijk, goed in introspectie, herkennen het
unieke in zichzelf en anderen,  leggen nuance in de werking van de geest
en kunnen hiermee verbinden, inspireren en helen.

En als laatste, de rusteloze die een open blik in heel veel interesses teniet
doet in het niet afwerken van een taak. 
Talent: 
Energiek, open, nieuwsgierig en spontaan, grote creativiteit en
productiviteit, anderen warm maken om samen te creëren, veelheid aan
ideeën, verveelt zich nooit.  
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Beschrijf de impact van je topsaboteur op je ouderschap. 

Hoe uit je topsaboteur zich in je ouderschap. 

Je topsaboteur in het ouderschap

Beschrijf de impact van je topsaboteur op andere facetten in je leven. (bv
werk, relaties, sport, ...)

Welke impact heeft dit dan op je ouderschap? (Bv als je heel de dag door
de presteerder hebt laten werken, dan ben je 's avonds heel moe,
waardoor je geen aandacht meer kan geven aan je kind) 
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Wat zou er anders zijn indien je enkel je talent inzet zonder de TE ervoor
in het ouderschap?  

Welke impact zal  je kind hiervan ervaren? 

Het talent in het ouderschap

Welke impact zal dit hebben op je ouderschap? (bv. zonder presteerder
aan het stuur op je werk, zorgt voor energie ook 's avonds waardoor je er
volledig kan zijn voor je kind.) 

Wat zou er anders zijn indien je enkel je talent inzet zonder de TE ervoor
in andere facetten van je leven?  
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Zelfsabotage in het ouderschap... 

...zorgt ervoor dat we het ouderschap als een zware opdracht kunnen
ervaren. 

Wat natuurlijk heel gek is, want wie ziet jou het liefste op de hele wereld? 
Wanneer zelfsabotage de overhand neemt is het tijd om hulp in te
schakelen. 

De zelfsabotage zit in ons denkpatroon. De rechter maakt het je flink
lastig om te kunnen genieten van je kind. 

En dit heeft natuurlijk een impact op je kind zelf en jullie de relatie.

Wil jij zelfsabotage in het ouderschap bewust ombuigen tot  een
ouderschap dat helemaal bij je past? 

Ben jij het beu om je leven te laten leiden/lijden door je rechter? 

Wil jij een volgende stap zetten door alle vragen die naar boven gekomen
zijn tijdens deze proever te stellen in een gratis Q&A moment?  

Dan is het hoog tijd om de bewuste keuze te maken.
En je sito presto in te schrijven voor volgend Q&A moment die zal
doorgaan op 30 juni 2021 om 19u30. 

Andere levensdomeinen zullen er ook wel bij varen. Want de rechter en
saboteurs zijn uiteraard ook actief in vriendschappen, op je werk, in je
partnerrelatie, op je zelfvertrouwen, ...

Klik hier om je in te schrijven. Laat je saboteurs en je rechter je vooral niet
tegenhouden om op de klik-link te klikken. 😉

Ik kijk er naar uit om jou te mogen ontmoeten! 

Veel liefs,
Ellena Crokaert-Intuïtief Ouderschap

https://www.ellenacrokaert.com/landingspagina-q-a

