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Ervaringen van cursisten

“Het was een intensieve en zeer interessante training. Ik heb veel over mezelf geleerd, ontdekt

wat mijn hindernissen zijn om mijn doelen te realiseren. En wat nog belangrijker is, er zijn

hulpmiddelen verankerd die ik op elk gewenst moment naar boven kan halen.

De kers op de taart is dat er ook tijd wordt vrijgemaakt om een actieplan te maken hoe er de

volgende dag mee verder te gaan. Het is dus niet alleen theorie, maar heel veel praktijk. Top

dames ga zo door. Het was de investering in mezelf meer dan waard.” – A.J.

“Geweldig.

Eye-opener.

Praktisch goed toepasbaar.

Dankzij het plan van aanpak ging deze cursus verder dan andere cursussen. Bij de meeste

cursussen ontbreekt het opstellen van een plan van aanpak.

Twee geweldige en zeer bekwame begeleiders. Het zijn twee toppers in hun vak! Helpt je om

problemen bij de kern aan te pakken.” – J.B.

“Deze training is echt aan te bevelen als je het idee hebt dat je ergens vastgelopen bent. Er

wordt in deze cursus op verschillende manieren gekeken naar de blokkades in jezelf en de

hoeveelheid en afwisseling in technieken is groot om tot een oplossing te komen.

Na afloop heb je een mooie klapper waar allerlei hulpmiddelen in staan waar je daadwerkelijk

mee aan de slag kunt. Je wordt door beide goed begeleid in je leerproces.

Positieve ervaring!” – M.C.
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Inleiding

Tja, daar sta je dan. Op

dat bekende kruispunt

in je leven. En nu?

Ga je links of rechts?

Beide paden kronkelen

door het landschap en

je kunt niet verder zien

dan de eerst bocht. Wat

ligt daarachter?

Welk pad past het beste bij jou? Hoe ga je nu bepalen welke richting je

gaat inslaan?
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“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, 
maar het moet voorwaarts worden beleefd”

- Sören Kierkegaard -



handen nemen en bepalen welke koers je gaat varen. Anders had je dit e-

boek niet gedownload.

Dan ben je er wel klaar mee om in kringetjes rond te draaien met het idee

dat je niet vooruit komt. Wil je van dat onrustige gevoel af; korte metten

maken met dat onvoldane gevoel helemaal vast te zitten? Snel verder dan!
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Of laat je het voor je

bepalen? Dan hoef je niet

meer te doen dan rustig

afwachten. Het leven neemt

uiteindelijk vanzelf een

beslissing voor je. In dat

geval hoef je dit e-boek niet

verder te lezen. Zo, dat

scheelt weer tijd!

Waarschijnlijk wil je echter

zelf aan het roer staan van

je leven; zelf de regie in
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De bedoeling van dit e-boek is jou inspiratie te geven en uit te dagen jouw

volgende stappen te nemen.

Daar is het hele ‘Koers vanuit je Kracht’ programma voor bedoeld; jou te

helpen in het bepalen van jouw koers en handreikingen te geven zodat je

deze koers vanuit jouw innerlijke kracht gaat uitzetten en volgen.

Veel plezier!
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Leeswijzer

Dit e-boek geeft je een combinatie van informatie, praktische tips en

oefeningen.

Elk hoofdstuk begint met een stukje theorie en verdieping. Wanneer je wilt

weten hoe alles in elkaar zit, dan kun je hier je hart ophalen. Uiteraard leent

een e-boek zich minder goed voor diepgaande en uitgebreide

verhandelingen. Word je door de theorie getriggerd en wil je er meer over

weten, dan vind je in het hoofdstuk “Nog meer inspiratie” op bladzijde 44

diverse tips van boeken waarin je verder kunt lezen.

Zie je in de kantlijn het pictogram van een puzzelstukje staan zoals je

hiernaast ziet? Dan kom je bij een praktische oefening die je meteen kunt

doen. Ben je minder van het lezen en meer van het doen, zoek dan deze

picto’s op en ga direct aan de slag.
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“Do one thing every day that scares you”
- Eleanor Roosevelt -



De volgende vijf hoofdstukken corresponderen met de vijf blokken van de

training. Je kunt op elke pagina in één oogopslag zien in welk blok je zit

doordat de bijbehorende picto die je in de groene linkerbalk op elke pagina

terug ziet komen, grijs is in plaats van licht groen. Bij de algemene

hoofdstukken, zoals hier, zijn alle picto’s licht-groen.

Aan het eind van elk van deze vijf hoofdstukken vind je een blok met

bevindingen van cursisten welke relevant zijn voor dat specifieke blok.

Daarnaast vind je in elk blok een inspirerende quote. Deze beslaat de hele
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pagina waardoor je ze

gemakkelijk uit kunt

printen en ophangen

als bron van inspiratie

voor jezelf.

Verder wil ik je uitno-

digen vooral jouw

eigen weg te zoeken

in dit e-boek!



Stap 1 – Op verkenning

Geweldig; jouw eigen koers

uitzetten! Het is echter wel van

belang te weten wat voor jou

belangrijk en koersbepalend is.

Een navigator kan geen

duidelijke koers uitstippelen

wanneer de bestemming niet

bekend is. Denk maar aan je navigatiesysteem. Als je weet dat je naar het

Rijksmuseum in Amsterdam wilt, dan is het een kleine moeite om het

exacte adres te achterhalen en je navigatiesysteem leidt je er zo naar toe.

Heb je nog geen idee waar je naar toe wilt, dan is het lastig te bepalen hoe

de eerste stap eruit dient te zien. Ga je naar het Oosten of het Westen?

Kun je fietsen of is het nodig om een vliegtuig te nemen?
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“Als je niet weet waar je heen wilt, maakt het ook 
niet uit welke weg je in slaat”

- Kolderkat uit: Alice in Wonderland -
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Veel mensen worstelen

met de exacte be-

stemming. Dat is geen

probleem. Als je al in

grote lijnen weet waar

je naar toe wilt, dan

kun je al aan de reis

beginnen. Waarschijn-

lijk worden steeds meer

details van de eind-

bestemming onderweg

helder. Weet je al dat je

naar India wilt en niet

naar Costa Rica, dan

neem je in elk geval

alvast het juiste

vliegtuig.
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Je kunt zelf al een eerste verkenning doen wat jouw richting gaat worden.

Ga daarvoor eens terug in de tijd.

• Wat vond je als kind leuk om te doen? 

• Word je daar nog steeds enthousiast van? 

• Waar was je goed in? 

• Waarvoor vragen mensen altijd jouw hulp? 

• Waar word je enthousiast van? 

• De laatste keer dat je helemaal in de ‘flow’ was, wat deed je toen? 

• Bij welke activiteiten raak je het gevoel van tijd kwijt? 

- 14 -



- 15 -

Ervaringen cursisten
“Ik had niet verwacht dat het verschil tussen in de leider- en

volgerrol zitten zo goed voelbaar zou zijn en dat je zo gemakkelijk

zelf kunt switchen.”

“Heerlijk om te voelen hoe fijn het is in mijn gewenste situatie. Nu

ben ik nog meer gemotiveerd om daar te komen.”

Het is best mogelijk dat een aantal

uiteenlopende zaken de revue

passeert. Laat dat je niet van de wijs

brengen. Je zult merken dat er

momenten komen dat deze

uiteenlopende zaken samenkomen.

Vaak op een manier die je vooraf niet

kunt bedenken. Tijdens de training

ga je hier een stap in zetten.



Stap 2 – Maalstromen ontmaskerd

Het komt vaker voor dan je

denkt. Misschien herken je het

zelf. Al een hele tijd heb je een

droom, weet je wel wat je wilt.

Toch is er iets dat je er van

weerhoudt om daar te komen.

Om een (nieuwe) droom na te jagen is het nodig om uit je comfortzone te

stappen. Dat is niet eenvoudig want het betekent dat je in meer of mindere

mate één of meerdere van je angsten tegen gaat komen.

De ‘beren op de weg’ kunnen ons aardig van onze koers afhouden. Soms

worden we er heel goed in om deze beren te ontwijken en er met een grote

boog omheen te lopen. Dat biedt tijdelijk soelaas.
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“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden”
- Nelson Mandela-



Helaas hebben deze beren een feilloze GPS die exact weet waar je

vervolgens naartoe gaat. Dus kom je ze even later opnieuw tegen op je

route. Alleen zijn ze dan vaak weer groter en sterker geworden.

Zou het niet heerlijk zijn wanneer je voor eens en altijd met deze beren kunt

afrekenen zodat je ze niet opnieuw hoeft tegen te komen? Vaak niet de

meest eenvoudige weg, meestal zeker niet de meest comfortabele, doch

altijd de meest effectieve wijze welke garant staat voor een trots en

voldaan gevoel achteraf.
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Deze beren spreken meteen één van onze angsten aan. Daarmee zorgen

ze ervoor dat we in ons limbische systeem terecht komen en onze emoties

de boventoon voeren. Als je vervolgens weet dat we allemaal tussen de

80% en 100% emotioneel gedreven wezens zijn, dan kun je je

waarschijnlijk wel een voorstelling maken hoe vaak dit gebeurt. De kunst is

om de werking van het limbische systeem in balans te brengen door stil te

staan bij wat er gebeurt en bewust te kiezen voor een andere (re)actie.

Met andere woorden, zorgen dat je brein vóór jou gaat werken en het stopt

met je tegenwerken.
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Het klinkt heel eenvoudig. In de

praktijk blijkt dit vaak erg lastig te zijn.

Dit heeft alles te maken met het feit

dat de automatische reactie je brein

het minste energie kost. Het is

gemakkelijker en sneller om een

snelweg te volgen dan jezelf een pad

te banen door de jungle.
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Toch kun je dit zelf veranderen door de

stappen te volgen zoals beschreven door De

Valk in zijn boek over neuroleiderschap:

- Stap 1 – Wees je bewust van je emoties.

Check een aantal keren per dag hoe je je voelt.

Vaak gaan we door en sluimeren emoties op

de achtergrond zonder dat we het in de gaten

hebben. Regelmatige checks brengen het in je

bewustzijn.

- Stap 2 – Label de emotie.

Benoem de emotie zonder oordeel.

Bijvoorbeeld: “ik voel me gefrustreerd”, “ik ben

boos”, “ik voel me onzeker”.

- Stap 3 – Reframe de emotie.

Kijk op een andere manier naar je emotie. Vel

geen oordeel over de emotie. In plaats daarvan

zie je het als een automatische, gecondi-

tioneerde reactie van je brein. Door het zo te

zien neemt de emotie al af.



- Stap 4 – Refocus. Richt je aandacht op wat jij belangrijk vindt. Je hebt nu

voldoende afstand van de emotie kunnen nemen zodat je kunt kiezen waar

je jouw aandacht op wilt richten. Bijvoorbeeld op jouw waarden.

Wat verder helpt is inzicht krijgen in je exacte belemmeringen. Aangezien

zij vaak meesters zijn in het vermommen, is dit niet altijd eenvoudig.

Tijdens de training wordt via een effectieve methode achter deze

vermomming gekeken, zodat je er vervolgens bewust mee aan de slag

kunt.
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Ervaringen cursisten
“Ongelooflijk verrassend. Ik had wel een vaag idee waar mijn

belemmering lag, maar de bron lag veel dieper dan ik dacht.”

“Wat een mooi inzicht. Ik voel me kilo’s lichter nu ik zie waar dit

patroon vandaan komt en wat ik eraan kan doen.”



Stap 3 – Maak kennis met je reisgenoten

Je hebt jouw maalstromen ontmaskerd

en de beer verslagen: gefeliciteerd! Dan

heb je het moeilijkste achter de rug. Nu

ligt de weg open om vol vertrouwen

verder te volgen. Alleen blijft het in het

begin onwennig om die nieuwe weg in te

slaan en je eigen te maken.

Het is goed te beseffen dat je dit niet alleen hoeft te doen. Zowel in jouzelf

als in jouw omgeving bevinden zich hulpbronnen die je helpen bij deze

eerste stappen op die nieuwe, onbekende weg. Deze kun je voor een groot

deel zelf achterhalen door de stappen te volgen zoals weergegeven op de

volgende pagina’s.
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“Great things in business are never done by one
person. They’re done by a team of people”

- Steve Jobs -
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- Stap 1: Bedenk van welke mensen

je de meeste steun ervaart in je

leven.

- Stap 2: Zoom vervolgens in op elk

van deze mensen in jouw omgeving

en bepaal wat het is dat ze doen dat

jou concreet helpt. De een biedt

bijvoorbeeld een luisterend oor

waardoor je een uitlaatklep hebt, de

ander weet altijd een positieve draai

aan een situatie te geven, weer een

ander helpt je om tot oplossingen te

komen of deze heel praktisch in te

vullen.

- Stap 3: Schrijf het gedrag, de

persoonskenmerken, de praktische

oplossingen die je in de vorige stap

hebt ontdekt, voor jezelf op.



- Stap 4: Je hebt hetgeen je nodig hebt nu losgekoppeld van de persoon

waar je deze steun van krijgt. Nu hoef je het alleen nog te vertalen naar

iets dat jou helpt. Bedenk bij elk item iets dat voor jou als symbool kan

dienen. Dit kan van alles zijn: bepaalde muziek, een stuk tekst, een

concreet voorwerp.

- Stap 5: Zorg ervoor dat je deze altijd snel beschikbaar hebt. Sommige

zul je altijd bij je willen dragen, zodat je erover kunt beschikken wanneer

je het nodig hebt.
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Dit betekent natuurlijk niet dat je er vervolgens alleen voor staat en geen

contact met anderen meer hoeft te hebben. Het blijft heerlijk om af en toe

de steun van iemand anders te krijgen. Het helpt je op een snelle manier

op te laden. Alleen ben je hier nu niet langer van afhankelijk. Je kunt het nu

ook zelf oproepen en hebt daarmee de regie weer in handen.
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Elke keer wanneer je merkt

dat je wat steun kunt

gebruiken, heb je de

symbolen meteen bij de

hand om je te helpen bij die

steun in jezelf te komen die

je nodig hebt. Op deze

manier ben je niet meer

afhankelijk van andere

mensen en leer je steeds

beter jezelf te geven wat je

op dat moment nodig hebt.



Fijn dat je een aantal reisgenoten hebt gevonden die je vergezellen op jouw

pad. Het bewust inzetten van deze hulp, is in het begin nog onwennig.

Onbewust schiet je snel terug in je oude patronen. Het is dan ook heel

prettig wanneer je je deze hulpmiddelen al eigen kunt maken zodat het

inzetten hiervan langzaam maar zeker een nieuw automatisme wordt en je

oude patroon vervangt. Dit kost tijd en energie.

Ook dat hoef je niet alleen te doen. Tijdens de training wordt veel tijd

besteed aan dit proces zodat je tijdens de lastige eerste stappen goed

wordt begeleid en geholpen.
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Ervaringen cursisten
“Meestal heb ik niet zoveel met creatieve werkvormen, maar deze

techniek had hele verrassende uitkomsten.”

“De vertaalslag die werd gemaakt van de collage naar mijn

hulpbronnen was heel bijzonder en onverwacht.”

“Dat knippen en plakken tot zo’n inzicht kan leiden”



Stap 4 – Helemaal reis-klaar

Als je de vorige vier stappen hebt

doorlopen, heb je alles in handen om

aan jouw avontuur te beginnen. Dat

betekent helaas niet dat het nu

vanzelf gaat. Zoals in het vorige

hoofdstuk al is gezegd, is jouw

systeem nog niet gewend aan deze

nieuwe manier van werken. Het is dan ook erg gemakkelijk om in oude

patronen te schieten.

Dat komt doordat ons brein zuinig omgaat met energie. Het kost nu een-

maal minder energie om iets bekends te doen dan iets nieuws te leren.
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“Als je blijft focussen op de hindernissen zal je doel 
verdwijnen. Als je blijft focussen op je doel zullen de 

hindernissen verdwijnen”
- Napoleon Hill -



Denk maar terug aan het moment dat je leerde fietsen of autorijden. Dat

kostte moeite en ging in het begin met vallen en opstaan. Door het veel te

doen en te oefenen, is het nu routine geworden en hoef je er niet meer bij

na te denken. Je hebt in je brein van een ongemakkelijk smal paadje een

brede weg gemaakt.

Deze fase van borging is er vooral een van veel meters maken; oefenen

dus. In het begin kost dit extra energie, wat je brein vaak niet zit zitten. Dus

is het gemakkelijk om het ‘snel even’ op de oude manier te doen. Daarom
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is het van belang dat je in deze

fase extra aandacht besteedt aan

het inslijten van de nieuwe ziens-

wijze, andere gedachten, nieuw

gedrag. Doe je de borging goed,

dan wordt de nieuwe gewenste

situatie steeds meer routine; een

pad dat je onbewust gaat kiezen.

Het oude pad wordt minder

dominant en verdwijnt.



in de badkamer, leg het naast je bed. Vind een plek waarvan je weet dat je

het elke dag een aantal keren ziet zodat je er continu aan wordt herinnerd.

Zeg het ook hardop zodat de woorden gaan resoneren in jouw lijf.

- Maak het visueel zichtbaar

Maak een mood-board met woorden en afbeeldingen die voor jou

uitdrukken wat je wilt bereiken en hang deze ergens op waar je er elke dag

een aantal keren naar kunt kijken. Als je visueel ingesteld bent, kan het zijn

dat dit voor jou beter werkt dan affirmaties uitspreken.
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Hoe kun je deze borging elke

dag even aandacht geven?

- Affirmatie

Schrijf een aantal kracht-

woorden of een zinnetje dat

voor jou de kern weergeeft van

de nieuwe situatie op, herhaal

deze elke dag een aantal keren

hardop. Plak het op de spiegel
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- Visualisatie

Neem iedere dag een moment van stilte. Ga op een rustige plek zitten, zet,

als je dat prettig vindt, rustig muziek op en sluit je ogen. Concentreer je

een aantal tellen alleen op je ademhaling totdat je merkt dat je steeds

verder ontspant. Laat daarna de gewenste situatie in je hoofd verschijnen

als een foto of film. Maak deze zo groot dat je er helemaal in staat en neem

waar wat je ziet, hoort, voelt en ruikt. Het mooie van ons brein is dat iets

niet persé echt gebeurd hoeft te hebben om het te laten werken. Door de

aandacht continu te schenken aan de nieuwe situatie en deze helemaal te

ervaren, wordt deze nieuwe situatie al daadwerkelijk gerealiseerd.
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Door dit te doen her-programmeer je feitelijk je brein. Je maakt andere,

gewenste, verbindingen aan en zorgt ervoor dat deze worden versterkt. Nu

kun je met een gerust hart de nieuwe uitdaging aangaan. Je weet wat je

wilt, wat je nodig hebt en hebt het geborgd. De trossen kunnen bijna los!

De fase van borging is de lastigste. Denk maar aan goede voornemens.

Meer dan 80% is na een maand vervlogen. Daarom besteden we veel

aandacht aan deze fase tijdens de training. Op verschillende manieren

zorgen we ervoor dat je de eerste meters al gemaakt hebt voordat je naar

huis gaat, zodat het een stuk gemakkelijker wordt het zelf voort te zetten.
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Ervaringen cursisten
“Deze methode is voor mij helemaal nieuw; zo simpel en effectief.”

“Mijn krachtzin zal ik echt niet meer vergeten. Dat zit er al helemaal

ingebakken.”

“Dat was uniek. Op deze manier heb ik nog nooit gewerkt. Ik houd

vooral van de eenvoud. Dit kan ik thuis gemakkelijk zelf oppakken”



Stap 5 – Kordaat Vooruit!

Je hebt nu helder waar je naar

toe wilt, je weet wat je tot nu

toe tegenhield en hebt dit om

weten te buigen. Daarnaast

heb je alle hulpbronnen in

handen die verder helpen en

heb je een flinke stap gezet om

dit alles te borgen. Dan ben je al een heel eind. Het laatste stukje dat

essentieel is om het gewenste resultaat te behalen is over te gaan tot actie.

Met alleen plannen en een goede intentie ben je er nog niet. Het is nodig

gerichte actie te nemen om de resultaten te bewerkstellingen. Wanneer we

succesvolle mensen van de laatste eeuw onderzoeken zien we dat deze,

zonder uitzondering, vooral overgingen tot actie.
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“Vaak weet je niet precies wat de uitkomst zal zijn van 
je actie, maar als je niets doet is er zeker geen resultaat”

- Mahatma Ghandi -
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De laatste stap is dan ook het vertalen van de

verkregen inzichten in concrete acties. Je weet

wat je wilt bereiken. Nu nog dat doel opbreken

in subdoelen en deze vervolgens vertalen naar

een actieplan. Wat ga jij concreet morgen doen

om het doel dat je gesteld hebt te bereiken?

Allereerst vertaal je de door jou neergezette

gewenste situatie in een concreet doel,

inclusief een tijdspanne wanneer je daar wilt

staan. Misschien heb je een gewenste situatie

geformuleerd die nog ver afligt van je huidige

situatie en dient het vertaald te worden in een

meerjarenplan. Het is ook mogelijk dat je

gewenste situatie al binnen handbereik is en

dat je het binnen maximaal een jaar kunt

bereiken. Is er sprake van een meerjarenplan,

breek dan het doel op in onderdelen die elk

ongeveer een jaar in beslag gaan nemen.
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Daarna kun je het doel van het eerste jaar vertalen in maanddoelen,

vervolgens in weekdoelen en uiteindelijk in acties. Het klinkt misschien

overdreven. Toch is het van belang dat je het zover terugbrengt tot je weet

wat je morgen, overmorgen en de rest van de week concreet gaat doen.

met een duidelijke link naar het door jou gewenste resultaat, is het erg

gemakkelijk om zaken vooruit te schuiven. Zeker wanneer het gaat om

acties die buiten onze comfortzone liggen.

- Conditionering

Je hebt al een aantal essentiële stappen gezet. Ondertussen heb je ook

gezien hoe hardnekkig onze oude patronen zijn en hoe sterk conditionering

door blijft werken. Het is al eerder gezegd: ons brein gaat zuinig om met
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Er zijn namelijk diverse kapers op de kust die het

onverbiddelijk gaan overnemen wanneer je deze

vertaalslag niet maakt:

- Uitstelgedrag

Wanneer je geen concrete acties hebt geformuleerd



energie. Geconditioneerd gedrag kost minder energie dan nieuw gedrag.

Een actieplan helpt het brein toch die nieuwe route te gaan volgen en

daarmee nieuwe paden aan te maken in de hersenen.

- Gebrek aan focus

Een actieplan brengt focus. Het laat je duidelijk zien wat nodig is om jouw

gewenste doel te bereiken. Hierdoor krijg je focus en laat je jezelf minder

afleiden door de waan van de dag, wat andere mensen zeggen en vinden.

Je acties zijn gericht. Wanneer je gewenste situatie is gebouwd op jouw

kernwaarden, dan versterkt dit je focus nog verder.
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Tijdens de training wordt deze vertaalslag heel concreet gemaakt.

Bovendien krijg je toegang tot een actieplan dat je zo vaak kunt

downloaden en gebruiken als je wilt zodat je kunt blijven bijstellen en

doorgaan tot je jouw uiteindelijke doel hebt bereikt.

Nu weet je zeker dat je er klaar voor bent. De trossen kunnen los! Heel

veel succes en ga vooral kordaat vooruit! Ik ben benieuwd hoe het je

vergaat. Stuur je een kaartje vanaf je nieuwe bestemming?
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Ervaringen cursisten
“Dankzij het plan van aanpak ging deze cursus verder dan andere

cursussen. Bij de meeste cursussen ontbreekt dat”

“De kers op de taart is dat er ook tijd wordt vrijgemaakt om een

actieplan te maken hoe er de volgende dag mee verder te gaan”

“Je wordt mooi voorbereid op het omgaan met de ‘waan van de

dag’ na afloop van de training. Daardoor werkt het nog beter door”



Epiloog

En, hoe ziet het door jou

gekozen pad eruit?

Waarschijnlijk kijk je nu

anders tegen dit kruispunt

aan dan toen je met dit e-

boek begon. Ergens heb je

een keuze gemaakt en deze

richting ben je stapje voor

stapje gaan verkennen.

Natuurlijk is nog niet alles kristalhelder. Het leven blijft vol verrassingen en

ook dit pad zal ongetwijfeld ergens een verrassende wending kennen. Er

zijn vast vragen opgedoemd. Deze zien er waarschijnlijk anders uit dan de

vragen die je had voordat je aan deze verkenning begon.
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“We cannot solve our problems with the same 
thinking we used when we created them”

- Albert Einstein -
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Het zou wel heel mooi zijn als je door het lezen van een e-boek al in staat

zou zijn jouw patronen te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan.

Daarvoor is alleen theorie echter niet voldoende. Je hebt het al een aantal

keren kunnen lezen; nieuw gedrag en een nieuw denken vraagt vooral veel

oefening. Dingen op de oude manier blijven doen brengt de al bekende

oplossingen. Wil je een andere koers varen? Dan is een ander inzicht en

gedrag nodig. Dat laatste vraagt een combinatie van theorie en praktijk. De

training is vooral gericht op deze praktijkervaring.

Wil je hier verder mee

aan de slag? Wat houdt

je nog tegen? Meld je

aan voor de training

voor de diepgang en

praktische inslag die

nodig is om helemaal

jouw koers te varen

vanuit jouw innerlijke

kracht. Wil je eerst een
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beeld krijgen wat die praktijk inhoudt? Dan kun je aansluiten bij één van de

voorproefjes die regelmatig worden gehouden. Of heb je nog tijd nodig en

wil je jezelf eerst nog wat meer onderdompelen in inspirerende theorieën

en denkbeelden? In dat geval vind je op de volgende pagina een lijst met

inspirerende boeken waarmee je meteen verder kunt lezen.

Wat je ook besluit, doe het met overgave, passie en vanuit jouw innerlijke 

kracht. Heel veel succes en een behouden vaart!

Wanneer je na het lezen van dit e-boek vragen hebt of iets kwijt wilt, dan 

kan dit via het contactformulier op de website www.humance.nl of per e-

mail via info@humance.nl.
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mailto:info@humance.nl?subject=Mail n.a.v. e-boek Koers vanuit je Kracht
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“Je haalt het beste uit de ander niet door hen het 
vuur na aan de schenen te leggen, maar door het 

vuur in hun binnenste aan te wakkeren”
- Bob Nelson -


