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Wanneer er een workshops is en waar,  
vind je in de agenda of in de winkel.

Workshop thema’s

In één dag zelfverzekerd door elke deur!
• De vele deuren die wij dagelijks openen, sluiten of in en uit gaan hebben invloed op 

ons. 
• Tijdens deze workshop zul je merken waar je de inzichten en oefeningen allemaal 

kunt inzetten.
• Zoals op verschillende werkplekken, bij sollicitaties, thuissituaties en nog vele 

plekken meer waar je deur in en deur uit gaat.
• We gaan om inzicht te krijgen alle ‘deur-situatie’ bewuster maken wat nu bijna 

onbewust gebeurt. 
• Dit bewust maken heeft op allerlei plekken invloed en we gaan de symboliek ervan 

inzien welke toegelicht en uitgetest gaat worden.
• Doormiddel van praktische oefeningen zal je na deze dag waarschijnlijk deuren 

anders openen, sluiten of in en uit gaan.
• Je zal zelfverzekerder en met (nog meer) humor verschillende deuren binnen.

Weerspiegelingen
• Weerspiegelingen van onze fysieke lichaam en van weerspiegelingen van ons gedrag 

en emoties.
• We passeren heel wat weerspiegelingen in ons dagelijkse leven.
• Daadwerkelijke, fysieke weerspiegelingen komen we tegen in winkelruiten, spiegels, 

glas en zelfs in ons bestek. Iets wat vervormd, dat wel.
• Daarnaast en wellicht de meest directe weerspiegelingen, zijn die met andere 

mensen om ons heen.
• Deze weerspiegelingen daar gaan we mee aan de slag, waardoor je er anders naar 

jezelf en anderen kunt gaan kijken.
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Aandacht
• Een bekende spreuk is ‘wat je aandacht geeft dat groeit’, dat betekent dat aandacht 

geven heel belangrijk is.
• Aandacht heeft enorme invloed op ons dagelijkse bezigheden.
• De hele dag door hebben we gedachten en als we één gedachte extra aandacht 

geven dan groeit die gedachte.
• Blijven we structurele en op dagelijkse basis een gedachte herhalen dan wordt het 

een overtuiging.
• Bij overtuigingen kan het twee kanten op gaan, je hebt er last van of je hebt er juist 

profijt van.
• Tijdens dit thema gaan we daar dieper op in, waardoor zal blijken dat je invloed hebt 

op alles wat je denkt en aandacht geeft.

Handleidingen
• Bij de geboorte lag er geen algemene handleiding voor het leven onder je matras. 
• Later toen je groot werd, was er nog steeds geen algemene handleiding te vinden.
• We gaan zelf een handleiding schrijven, over al je talenten en vaardigheden.
• Door het schrijven van je persoonlijke handleiding krijg je meer zicht op wat je doet, 

hoe je het doet en wat je kunt doen in allerlei omstandigheden.
• Tijdens de handleiding schrijven kun jij je afstemmen op wat jij persoonlijk helder 

wilt hebben.
• Je krijgt zicht op je inzet, je motor, wat jou helpt, waar je blij van wordt en op zovele 

vragen meer antwoorden die verwerkt worden in jouw eigen handleiding.

Afhankelijk van de tijdsduur van de workshop (min. 2 uur en max. 1 dag) zullen het hoe dan 
meer of ietsjes minder intensieve, verdiepende, leerzame, doelgericht, vrolijk, humorvolle 
momenten samen zijn.

Hoe dan ook zullen we delen, elkaar inspireren, praktisch en spiegelend bezig zijn en zal jij je 
mogelijkheden zichtbaar krijgen!



