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WIE IS ARJA, EN WAAROM DIT
 E-BOOK??

Omdat je met heldere grenzen een betere moeder en een leuker mens kunt zijn!

Tof dat je mijn e-book hebt gedownload, en welkom! 
Ik ben Arja Barten, en ik help moeder met stress- of
burn-out klachten bij het ontdekken van hun grenzen. 

Toen ik in 2018 een burn-out kreeg, o.a. door de zorg
voor mijn kinderen, ben ik zelf actief aan de slag
gegaan om mijn grenzen te ontdekken. Leven volgens
mijn grenzen was de sleutel tot een duurzaam herstel. 

Voor mijn burn-out stelde ik het belang van de ander
voor mijn eigen belang. Ik kon slecht 'nee' zeggen en
deed het liefst alles zelf. Dat heeft mij veel gekost,
namelijk mijn gezondheid. 

Dat nooit weer, besloot ik!

Als je moeder bent hoeft het leven je niet zwaar te
vallen. Het vervullen van je verschillende rollen hoeft
niet al je energie op te zuigen, zodat er van jou als
mens niets overblijft. Daarom is het kennen van je
grenzen zo belangrijk.

Als jij je grenzen niet kent, kun je je er niet aan houden.
Geef je anderen de gelegenheid er structureel
overheen te gaan. En is een (volgende) burn-out een
logisch gevolg. Dat wil je niet! 

Daarom neem ik je in dit e-book mee in het toepassen
van 5 tools, zodat jij je grenzen ontdekt. Het is niet
moeilijk. Wees eerlijk naar jezelf en houdt de stappen
klein. 
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Stilstaan

Als jij niet weet of je in Nijmegen bent of in Amsterdam, weet je ook niet hoever
je moet reizen voordat je de grens van ons land passeert. 

Dat is de functie van stilstaan: Bepalen waar je staat, welke gedachten je bezig
houden, wat je voelt en hoeveel energie je hebt. Als je dat weet, kun je voor jezelf
veel makkelijker bepalen wat je aankan en waar je behoefte aan hebt. 

Hoe doe je dat dan? Dat stilstaan? Hieronder volgen 2 oefeningen.

Oefening 1:
Ga ergens zitten of liggen. Haal 5x rustig 
en diep adem. 4 tellen in, 7 tellen uitademen.
Richt je focus op je lijf. Wat voel je? Waar zit 
spanning of pijn? Is er moeheid? Waar zie je 
tegenop en waar kijk je naar uit?

Oefening 2:
Zit je meer 'in je hoofd' of pieker je? Neem dan
eens 15 minuten de tijd om op te schrijven wat 
je denkt. Kloppen je gedachten? Helpen ze je 
verder? Wat zit erachter?
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Kies je gedachten

Ben jij je bewust van wat je denkt? En vraag je jezelf wel eens af waarom je iets
denkt? En of het wel klopt wat je denkt? Want een gedachte is ook maar een

gedachte. En ja, wat is de waarheid? Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt.
 

Vaag? 
Nou, dit dan: Gedachten heb je ALTIJD en OVERAL bij je. Ze gaan ook continu door. 

Je kan dus concluderen dat je gedachten een ENORME impact hebben op hoe jij in het
leven staat. Je ziet iets gebeuren en je hebt er al een mening over. Je hoort een

verhaal en je oordeel is al gevormd. Zo werkt dat nou eenmaal. Waar of niet?
 

Baal jij wel eens van jouw gedachten? 
Ben je vaak veeleisend, veroordelend en 

negatief over jezelf of een ander? 
 

Bedenk dan:
 

Jij BENT niet jouw gedachten. 
Je gedachten zijn te sturen, als jij bewust 
kiest hoe je wilt denken over een situatie, 

een voorval, een ander of jezelf.  

T O O L  2

WWW . A R J A BAR T EN . N L



WWW . A R J A BAR T EN . N L



Check bij jezelf

Lichaam en geest zijn 1. Ze werken samen. Als je druk bent in je hoofd, krijg je ook
stress in je lijf. Als je klachten hebt in je lijf, ga je er ook in gedachten mee aan de
haal. Stress is een soort 'gevaar' signaal dat aan je lijf wordt afgegeven. Hierdoor
komen bepaalde hormonen vrij die ervoor zorgen dat jij in de actiestand gaat. 

Als je lijf dus moe of gestresst is, maar je hoofd zegt: Nee joh, kom op! Even
doorzetten! Dan gaat je lijf daar weerstand tegen geven. Hoofd en lijf zitten dan niet
'op een lijn'. De signalen van je lijf dat je teveel vraagt van jezelf kan je maar beter
serieus (leren) nemen. Doe je dat niet, dan gun je jezelf geen herstel. 

Dus:
Check bij jezelf wat je voelt bij dat 
wat je denkt. Zijn gedachten haalbaar en
realistisch?

En check wat je denkt bij dat wat je voelt. 
Hoe serieus neem jij je lijf?

 
 .
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Prikkels 

Prikkels zijn ook altijd overal. Prikkels zijn namelijk alle dingen die we met onze
zintuigen waarnemen. (Horen, zien, ruiken, proeven, voelen) Niet alle prikkels zijn voor
elk mens even fijn. Je kunt vast voorbeelden bedenken van geuren, geluiden en
dingen die je voelt waar je slecht tegen kan. Een bekend voorbeeld is het schrapen
van een lepel over een bord. Of met je nagels over een tafelkleed krassen. Veel
mensen vinden dat irritant. 

Er zijn ook prikkels die je kunnen helpen ontspannen of ontladen. Voor elk mens is dit
ook weer anders. Sommige mensen knappen op van een warme douche. Anderen
kunnen echt genieten van een half uurtje lezen in een mooi boek. Als je goed weet
wat voor jou werkt, wat jou helpt om te ontladen, kun je dit inzetten. Bijvoorbeeld
voordat het spitsuur in je gezin begint. Of voordat en nadat je een intensieve
afspraak gehad hebt. 

Welke prikkels 
vind jij naar? 

En welke fijn?
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3 tips voor 
meer rust en balans

Tip 1:
Verdedig je niet.
Ga niet uitleggen wat er allemaal meespeelt bij het maken van een keus. Geef alleen
uitleg waarom je een bepaalde keuze maakt als de ander oprecht geinteresseerd is. 

Tip 2: 
Verwacht geen begrip.
Mensen kunnen zich moeilijk volledig inleven in jouw situatie. Een ander voelt niet wat
jij voelt. Weet niet wat goed is voor jou. Verwacht dan ook niet dat mensen je
snappen. Dat ligt niet aan jou. Ook niet aan hen. Ze hebben gewoon niet jouw
ervaring.

Tip 3
Bedenk een standaard antwoord op de vraag
 "Hoe gaat het met je?"
Bij langdurige stress klachten/burn-out is dit
een lastig te beantwoorden vraag. Bepaald 
hoeveel je kwijt wilt!

T O O L  5

WWW . A R J A BAR T EN . N L



JE BENT AAN HET EINDE
GEKOMEN VAN DIT E-BOOK.

Wauw! Dat was veel info...

...en allemaal gebaseerd op ervaring en wetenschap. 

Ik pas deze tools nog dagelijks toe in mijn leven. 
Met resultaat! Want hoewel het niet altijd makkelijk is,
weet ik wel hoe ik de rust kan bewaren in mijn hoofd.
En als mij dat lukt, merk ik direct effect in het gedrag
van mijn kinderen: Ze zijn relaxter en luisteren beter. 

   Wil jij dat ook?     -->      -->      -->      -->

Wil jij meer rust in je hoofd? Wil jij meer dagen waarop
je denkt: Yes! Het gaat lekker? Wil jij minder geruzie in
huis? 

Dat kan! Als moeder heb jij enorm veel invloed op hoe
het thuis gaat. Op hoe het met jou gaat. Jij bent zelf
de sleutel tot meer rust en balans. 

Vind je het lastig de gekregen tools daadwerkelijk 
TOE TE GAAN PASSEN in jouw dagelijks leven, maar
voel je dat jij jouw invloed op jullie gezinsgeluk wilt
inzetten en echt meer rust en overzicht in je hoofd
hart en huis wilt ervaren?

Ik kan jou helpen!
Tijdens een matchcall van 30 minuten kijken we welke
eerste stap(pen) jij NU kunt zetten om de tools
daadwerkelijk te gaan DOEN!

GEHEEL VRIJBLIJVEND
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