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Het blikveld van een man reikt ver. 

Evolutionair gezien logisch. Mannen zijn 

van origine jagers en dus lange afstand 

kijkers om hun prooi waar te nemen of 

gevaar tijdig op te merken. Een kwestie 

van leven of dood! 

Vrouwen hebben een focus van heel 

dichtbij. Hun aandacht is gericht op 

zorg, het gezin. Zij neemt haar omge-

ving letterlijk anders waar. Zij is van de 

details en zal elke subtiele verandering 

opmerken. Handig voor het welzijn en 

de veiligheid van de baby. Het is ook  

de reden dat zij elke nieuwe rimpel zal 

opmerken terwijl ze er in de ogen van 

haar man nog precies hetzelfde uitziet 

als 10 jaar geleden. 

Mannen zijn vanwege hun geslachts- 

code daadkrachtig, analytisch, resultaat- 

en doelgericht en worden gedreven  

door geld. Zij houden van gezonde 

concurrentie en voelen zich winnaar  

als zij successen behalen. Dat geeft  

hen status en streelt hun ego. 

Vrouwen zijn emotionele en intuïtieve 

wezens. Zij worden in de eerste plaats 

gedreven door hun verlangen om 

anderen te helpen. Het financiële succes 

volgt uit dit verlangen. 

Bij het behalen van doelen zal een  

man zijn aandacht voor 80% richten  

op de acties die nodig zijn om zijn 

doelen te bereiken. De overige 20%  

komt voort uit het hebben van een 

positieve mindset. 

Voor vrouwen werkt het anders.  

Een vrouw heeft het nodig om zich 

gelukkig te voelen in het nu waarbij  

ze in verbinding staat met haar gevoel. 

Van daaruit volgen de acties.  

Ze vaart dan op haar creatiekracht  

en kan alles naar zich toetrekken  

waar ze aandacht aan geeft. Het hoe  

is hierbij niet eens zo belangrijk. 

Wanneer ze de uitkomst bereikt die ze 

voor ogen heeft, voelt ze zich waardevol 

(want ze heeft anderen geholpen) 

waardoor ze zich gelukkig blijft voelen. 

Dit proces veroorzaakt een ripple-effect 

wat er voor zorgt dat deze cyclus zich 

automatisch herhaalt. 

Wanneer negatieve stemmetjes de 

overhand hebben, leiden ze de aan- 

dacht af van haar innerlijke (gevoels)

wereld waardoor het niet lukt om  

het beste uit zichzelf te halen. Intern 

speelt er iets wat er voor zorgt dat  

zij niet in verbinding staat met haar 

gevoel. Je mindset veranderen wordt 

een enorme moeizame klus als je gevoel 

jou wat anders vertelt. Heartset gaat bij 

vrouwen namelijk vóór mindset en dat 

is precies waar De Gewichtige Vrouw bij 

helpt met behulp van een vrouweigen 

methodiek, Creatrix®!

Wil je uitgroeien tot een krachtige 

vrouw die zelfverzekerd en vol  

zelfvertrouwen in het leven staat?

Neem contact op met Sylvia Schoofs 

voor een geheel vrijblijvend Creatix® 

intakegesprek. 

Heartset gaat bij vrouwen vóór mindset!
Herken je dat? Je mannelijke wederhelft trekt de koelkast open  

op zoek naar de boter en vraagt: “schat, wáár staat de boter!”.  

Terwijl de boter récht voor zijn neus staat! Wij vrouwen kunnen  

ons er aan ergeren; hij ziet het oprecht niet! 

Sylvia Schoofs | 06 41 95 98 44 | www.degewichtigevrouw.nl
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TIP 1

Vestig je a
andacht 

op hetgeen je wilt 

en niet 

op wat je niet wilt.

TIP 2

Alles wat je (be)denkt 

en aandacht geeft, 

wordt door ons 

onderbewuste 

omgezet in een ‘visual’. 

Denk en visualiseer 

daarom positief!

TIP 3

De juiste volgorde om te focussen

mannen: 

Doen (actie/mindset), 

Hebben (bereiken van doelen, 

Zijn (succesvol/resultaatgericht/gelukkig) 

vrouwen: 

Zijn (heartset/gel
ukkig), 

Doen (creatiekracht/magneet), 

Hebben (legacy/resultaat/ripple-effect)
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