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LUST FOR (MID)LIFE 
Naar analogie met het boek. 

 

 
 

Profiteer ervan kind, het is de mooiste tijd van je leven. Dat zeiden de grote mensen 
tegen me toen ik 16 werd. Ik vond het maar niks. Alles moest nog beginnen.  
Zou ik mijn dromen kunnen waarmaken?  
Zou ik een leuke baan vinden, een man om mee te trouwen, zou ik kinderen krijgen?  
Maar diep van binnen wist ik het wel: wacht maar tot ik groot ben. 
 
Nu, meer dan dertig jaar later, is het zover. De mooiste tijd van mijn leven.  
Met een smile en de opwinding van een zestienjarige schrijf ik deze woorden op. Oké, ik 
ben natuurlijk ouder. Mijn weegschaal is niet langer een trouwe bondgenoot, mijn huid 
heeft ook strakker gestaan.  
De sterkte van mijn leesbril neemt alsmaar toe.  
Om nog maar te zwijgen over de liters verf waarmee ik mijn grijze haren bestrijd.  
Maar godzijdank voel ik in dat volwassen lijf een jeugdig enthousiasme.  
En veel zin om te blijven groeien, experimenteren, ontdekken, proeven etc. 
<Ik zit volop in de midlife-fase en beleef, na mijn eerste pubergroeispurt, 
 mijn tweede groeispurt.> 
Nadat ik mezelf een hele tijd voorbij ben gelopen, heb ik mezelf teruggevonden. Ik 
maak zonder schuldgevoel tijd voor mezelf. Ik voed mijn lijf en geest met al het schone 
van het leven. 
<Ik doe wat ik graag doe.> 
 
Uit ‘Lust for (mid) life’ 
 
 



Daar gaat deze geanimeerde spreeksessie over. 
 
• Mensen van ‘middelbare leeftijd’ en ‘midlifecrisis’: wat betekent dat nog? 
• Moeten we toegeven aan het beeld dat ons door de jaren heen is voorgesteld?  

Eenmaal de veertig voorbij: oppassen geblazen, daar komt de midlifecrisis aan! 
<Lang leve de nieuwe generatie van wetenschappers, sociologen en professoren die 
nu met klem bevestigen dat een midlifecrisis niet bestaat.> 

• Is een ‘crisis’ gerelateerd aan leeftijd of aan gebeurtenissen en/of veranderingen?  
• Uit onderzoek blijkt dat het tevredenheidsgevoel overduidelijk stijgt tussen je 

veertigste en zestigste.  Is dat zo? 
• Wat zijn de veranderingen in ons brein tijdens de midlife? 
• Hoe ga je om met de angst om keuzes te maken? 
• Wat zijn de 3 pijlers van geluk? Hoe kunnen we investeren in deze 3 pijlers? 
• Praktijkvoorbeelden 
 
In een geanimeerde en boeiende lezing vertelt Geena over haar eigen ervaringen en de 
wetenschappelijke achtergrond van de ‘midlife’.  
Ze reikt ook tips en tricks aan om van deze periode een boeiende levensfase te maken 
die je een boost geeft in je persoonlijke ontwikkeling. 
 

 
 
 

 
Prijzen op aanvraag. 
 
Interesse? 
Neem contact op via  
gina@ginapeeters-coach.com 
 
 

 


