wat als 2022 het jaar wordt waarin
er iets verandert?

Herken jij jezelf in
het anderen graag naar de zin
maken
aanpassen aan ...
conflicten uit de weg gaan
jezelf hierbij vergeten

blijven doorgaan
ook al is het lastig
geen zwakte tonen
sterk zijn
lichaamssignalen negeren

hoge eisen stellen
kwaliteit leveren
verantwoordelijk en loyaal

warm hart
betrokken
vechten tegen het
onveranderbare
piekeren

Wil je dit anders?
Wil je leren ...
voor jezelf kiezen
zonder schuldgevoel
je eigen behoeftes leren voelen
'nee' zeggen als je 'nee' voelt

rust vinden in 'goed genoeg'
jezelf graag zien

stoppen en
eerlijk kijken naar hoe je je
voelt
je alarmsignalen
herkennen én hier naar
handelen

'mission impossible' herkennen
onveranderbare zaken loslaten

Dan is de 'wat als'-training iets voor jou!
We werken op basis van 5 pijlers
Het vinden van jouw innerlijke kompas:
Wie ben jij écht?
Waarom bezorgt iets jou stress?
Hoe ga jij om met hindernissen onderweg?
Hoe bekijk je deze door een oplossingsgerichte bril?
Wat is er dan anders?
Welke denkfouten maak jij?
Kun je ze ombuigen zodat je gedachten je ondersteunen ipv ondermijnen?
Hoe kun jij een halt toe roepen aan je piekergedrag?
Welke plek mogen jouw emoties innemen?
Wat gebeurt er als je ze omarmt?
Het herstellen van het contact met je lichaam
Kun je je alarmsignalen herkennen?
Kun je hier naar handelen?

Het zijn deze 5 pijlers die
je de weg wijzen naar keuzes die écht bij je passen
je met meer zelfvertrouwen beslissingen doen nemen
je doen loslaten wat voor jou niet klopt
je schuldgevoel in de hand houden als je kiest voor jezelf
je de lat doen leggen op 'goed genoeg'
jou en je omgeving kunnen doen groeien

Dit zorgt voor
meer rust
meer begrip
meer eenvoud

Deze training legt hiervoor de basis.
Aan jou om er verder mee aan de slag te gaan.
Live training in Oud-Turnhout
5 dinsdagen
19/4 - 3/5 - 17/5
31/5 - 14/6
van 9.30u - 12.00u
5 deelnemers
veilig en op maat
drankje en iets lekkers
inbegrepen
€ 225

Online training
6 maanden van maart tot september
elke 3 weken input in je mailbox
deel werkboek
extra oefeningen
extra materiaal
interactie via ingestuurde vragen door jou
ivm de inhoud
op basis hiervan creëer ik extra materiaal
€ 89

meer info
of inschrijven
info@jokespaepen.be
Ik kijk er enorm naar uit
jou te mogen verwelkomen!

extra duiding rond dit thema?
Volg mij op

