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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 10
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Week 10

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze week leer je:

ØHoe je je successen kunt vieren!

Succes!
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Ook in deze module heb je een heleboel werk verzet!
Je hebt: 
üNagedacht
üOefeningen gedaan
üEmoties gevoeld
üEmoties onderzocht
üJe Innerlijk Kind gevonden
üRegels uitgeplozen
üAlle stappen naar jouw authentieke IK gezet
üAssertief leren communiceren
üGevoeld hoe ’negatieve selftalk’ werkt

En nog veel meer.

Even terug kijken
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Je bent bijna toe aan de volgende module!

Maar

Voordat je zover bent mag je eerst nog 1 belangrijk ding doen.

Je bewust worden van je dagelijkse successen!

Iedere dag doe jij iets dat succes heeft. 
Of succes oplevert voor jou!

Dat kan iets groots zijn of iets heel kleins. 

Wat het ook is, het is belangrijk om daarbij stil te staan. 

Voor je eigen zelfvertrouwen. 

Voor de positieve ‘Selftalk’.

Zal ik je even op weg helpen? 
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ü Je hebt gesport
ü Je hebt genoten van de dag
ü Je hebt op tijd rust genomen
ü Je bent iets leuks gaan doen
ü Je hebt aan je huiswerk gewerkt
ü Je hebt een gewenst resultaat behaald
ü Je hebt een inzicht (aha gevoel) gekregen
ü Je bent door je weerstand heen gegaan
ü Je hebt een grens aangegeven
ü Je hebt je kwetsbaarheid laten zien

ü Je hebt dingen gedeeld
ü Je hebt actief contact met iemand anders gezocht
ü Je hebt op een assertieve manier ‘nee’ gezegd
ü Je bent opgekomen voor jezelf
ü Je hebt contact gemaakt met wat je voelt
ü Je hebt een beslissing genomen 
ü Je hebt ergens bewust voor gekozen
ü Je hebt jezelf beloond voor iets dat je goed hebt gedaan
ü Je hebt gedaan wat je met jezelf hebt afgesproken 
ü Je hebt deze hele module doorlopen!
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In de bijlage van deze 
week zit jouw 

SUCCESDAGBOEK.

Je kunt het uitprinten 
en bij elkaar binden, in 

een mapje doen of 
een ordner of wat je 

prettig vindt.

Je mag dit de 
komende tijd 

bijhouden en af en 
toe via de mail met 
mij delen! Ik hoor 
graag van jouw 

successen!
kirsten@powervrouwacademy.nl
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Vrij zijn in verbinding. Ik kwam op deze titel toen ik een keer een vlucht ganzen zag. 
Iedere vogel is voor zichzelf aan het vliegen maar toch vliegen ze altijd met elkaar en 
wijzen ze elkaar de weg. En iedere keer vliegt er een andere gans aan kop. Als de 
kopgans moe is komt er vanzelf een ander naar voren en zo kunnen ze het uren 
volhouden.

Pure vrijheid en pure verbinding.
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Vrij zijn in verbinding. 
En toen ik deze foto later terug zag dacht ik: Vrij zijn in 
Verbinding! Deze vogel durfde het uiteindelijk aan om (heel 
even) op mijn hand te landen en het stukje koek aan te nemen 
dat ik hem (of haar) aanbood.
Aspen, 2013.

Vrij zijn in verbinding. 
Een tweede bevestiging voor de titel kreeg ik toen ik de foto zag 
van mijn zoon en zijn vriendin. Onder water heb je áltijd een 
buddy nodig maar is het ook zeer belangrijk om goed voor jezelf 
te zorgen. Deze foto drukt dat bijzonder goed uit. De verbinding 
en de vrijheid onder water.
(Thailand, 2012)
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Vier je successen!
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Dit was jouw reis naar 
Vrij zijn in Verbinding.

Klaar! Jammer?
Welnee, je kunt alles nog een keer nalezen.

En je gaat lekker door met Sterk in je Werk!


