
WORKSHOP
' O v e r t u i g  j e z e l f ! '



Je kent het vast wel, dat irritante stemmetje in je

hoofd, dat zegt: “dit kan ik niet, niemand zit op mijn

mening te wachten, anderen zijn beter…”. 

Dat stemmetje zorgt er voor dat je niet de dingen

doet die je eigenlijk heel graag wilt doen. Dat je blijft

twijfelen, dat je niet durft. Het maakt je onzeker. Je

gaat situaties vermijden, je voelt je misschien

angstig. Of je gaat jezelf juist overschreeuwen en

gaat over je eigen grenzen heen. Dus…

- meet jij jezelf af aan anderen,

- leg jij de lat altijd (te) hoog,

- sta jij altijd voor anderen klaar,

- vind jij jezelf nooit goed genoeg,

- doe jij alleen maar meer, meer en nog meer?

Om gek van te worden toch? En waarom geloof je dat

stemmetje toch altijd? Stel jij jezelf weleens de

vraag of de negatieve gedachten die je hebt wel

kloppen? Nee? 

Schrijf je dan nu in voor de online Workshop

‘Overtuig jezelf!’. Maak kennis met je ‘innerlijke

criticus’ en ontmantel hem. Tijdens deze workshop

gaan we actief aan de slag met jouw overtuigende

gedachten en je innerlijke criticus.

'OVERTUIG JEZELF!'



         leer je je innerlijke criticus beter kennen

kom je erachter in welke situaties hij jou        

 toespreekt en wat hij zegt

        ontdek je jouw sterke kanten

        ga je aan de slag met negatieve gedachten

leer je negatieve gedachten anders te  

 formuleren

leer je jezelf op een positieve manier toe te

spreken

Na deze workshop ben je in staat stappen te zetten

naar een nieuw leven. De workshop is interactief en

biedt alle gelegenheid voor eigen inbreng. Daarom

bestaat de groep uit maximaal 8 deelnemers. 

De workshop ‘Overtuig jezelf!’ vindt plaats via Zoom. 

Datum: maandag 10 mei 19.30 uur

Kosten €29,-

Meld je aan via 

TIJDENS DEZE WORKSHOP: 


