
         E-CHTHEID

     PUUR JEZELF



WELKOM

Welkom bij E-chtheid.

Dit deel E-CHTHEID is tevens de derde 

letter van evEnwicht.

Geniet van de inspiratie thuis of

onderweg. Met volle goesting.

En schrijf. En maak beelden.

Dat maakt het écht nog krachtiger.

Ik wens jou heel veel joie de vivre.

Op weg naar nog meer zelfliefde.

Het gaat puur om jou.

Wat past er. Wat past er niet.

Maak het helemaal van jou.

GROETJES EN BISOU,

Els 



WIE BEN JIJ? 

Wie ben jij? 

Jouw grote why? 

Wat moet jij écht gaan doen?

Waar sta jij voor? 

Waar wil jij bekend om zijn?

Hoe bouw je je business rondom je leven? En dus niet omgekeerd.

Waar kies jij écht voor?

En kies er vooral voor dat IK BEN de essentie is.

Geen voorwaarden. Geen eisen. Je bent je job niet. Je bent. PUNT.

Toen ik de eerste keer aankwam in Senegal, was de ontvangst zo hartelijk 

en zo warm. Ik voelde mij letterlijk thuiskomen. Ik kon volledig mezelf zijn en 

dat werd volledig geaccepteerd. Zo mooi. Toen startte ook mijn proces om 

overal en ten alle tijde mezelf te zijn. En ook vooral mezelf te accepteren zoals ik ben.

I N  E S S E N T I E

E-CHTHEID



Op een evenwicht schaal van 1-10 :
Hoe écht ben jij? Wanneer zet je nog een masker op?
Hoe zou het zijn om gewoon helemaal jezelf te zijn? 
Ten alle tijde? 

Gewoon Ik ben. Punt.

Hoe voelt dat? Schrijf het hier neer.
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WEES JEZELF IN AL JE ECHTHEID.
 

BLIJF JE EIGEN WAARDEN TROUW.
 

JE GERAAKT GEGARANDEERD WAT MENSEN KWIJT.
 

MAAR WIE BLIJFT, DIE BLIJFT OM JOU.

 

 
Martin gijzemijter
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micraovontuur - e-chtheid

 
Ga op microavontuur en maak onderweg foto's van wat jij ziet

als e-chtheid. Kies 1 foto uit die voor jou écht echtheid representeert.

Hang die ergens zichtbaar op. Welk inzicht of welke helderheid gaf het je?

Schrijf het hier op. De volgende inspiraties kan je meenemen onderweg of thuis doen.

Of een combinatie van beide. Je kan de inspiraties ook herhalen. Het blijft leuk om

telkens wat nieuwe inzichten te verkrijgen of gewoon leuke ideeën.

Extra tip voor dit avontuur:

durf (opnieuw) te spelen. Vertraag en ontdek je ware identiteit en persoonlijkheid. 

Maak een selfie foto die representeert wie jij écht bent.

 

 

inspiratie
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E-CHTHEID

enjoy the coffee

or thee



inspiratie

Neem het extra E-book Puur Jezelf In Beeld erbij en ga hiermee aan de slag. 

Hier ben je wel even zoet mee en ga er vooral heel speels mee om zou ik zo zeggen.
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inspiratie

JE ROLLEN VERBRANDEN

Het doel van deze inspiratie is om de energiebanden die je aan een bepaalde rol

vasthouden, te ontwarren. Je mag per rol die je hebt, op een papiertje deze noteren

en op een tandenstoker rollen. Blaas nu je intentie om die rol los te laten, erin. Hou

de tandenstoker in de vlam, boven een vuurvaste schotel. Steek je vingers of je kot

niet in de fik :-) Verbeeld je dat je de toekomst van die figuur loslaat tot het vuur dooft.

Totdat je geen moeder, dochter, man of vrouw meer bent. 

Hoe voelt dit ? Wie zie je nu? En ook bij deze mag je je inzichten opschrijven in je

schriftje. 

Boektip : De hoeders van de aarde van Alberto Villoldo.
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BE A REBEL

Kies 1 ding dat jij anders gaat doen dan iedereen die je kent in jouw domein of

expertise.

Niet om anders dan anders te doen. Maar omdat het gewoon past bij wie jij bent.

Schrijf het hier neer en plan er intuïtieve acties bij zodat je het ook waarmaakt.
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BE YOU


