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Check! 

 

Professionals inspireren om vanuit hun kracht te leven 

én te werken zodat ze zich kunnen onderscheiden 

met hun unieke waarde! 

Dat is mijn missie. Waarom?  

Omdat ik denk dat je veel meer voldoening en 

energie uit je werk- en privéleven kan halen vanuit je 

eigen kracht. Dus als je er nog niet mee bezig bent is 

het een goed moment om eens te checken wat jou 

kan helpen om bewuster vanuit jouw kracht te leven. 

 

Vaak zijn we niet tevreden over onszelf, over wie  

we zijn of hoe we eruit zien. Er is altijd wel een 

verbeterpunt te bedenken of een kritische opmerking. 

Wil je meer leven vanuit je kracht en je zelfvertrouwen ga dan aan de slag 

met onderstaande punten 

 

 MAAK EEN LIJST VAN JOUW UNIEKE KWALITEITEN EN TALENTEN 

Denk er zelf over na én vraag het ook eens aan de mensen om je 

heen. Vaak is het lastig om voor jezelf te benoemen waar je nu precies 

goed in bent. De dingen die je goed kunt, doe je vaak heel 

vanzelfsprekend. En als het zo vanzelfsprekend gaat, realiseer je je vaak 

niet dat dát juist bijzonder is en dat niet iedereen het met hetzelfde 

gemak doet of kan. Vraag minimaal 5 mensen uit je omgeving om een 

of meerdere kwaliteiten van jou te benoemen. Doe het ECHT en 

ontdek waar jouw kracht ligt! 

 

 HERKEN JE INNERLIJKE CRITICUS EN GEEF HEM MINDER MACHT! 

We kennen 'm allemaal wel, al zijn we er niet altijd bewust van.  

Het is die interne afkeurende stem die kritisch is op de dingen die je 

doet. Hij legt de lat onmogelijk hoog en hij houdt een lijstje bij van alles 

dat fout gaat. Om hem te kunnen weerleggen moet je hem eerst 

kunnen horen. Ga eens letten op deze ‘zelfaanvallen’. Wanneer je de 

kritische opmerkingen herkent, kun ze beter relativeren en kun je 

bewust andere gedachtes kiezen. Wellicht moet je ook wel lachen als 

je de stem gaat herkennen.. ;) 

 

 STOP MET VERGELIJKEN 

Jij bent uniek en dat is jouw kracht. Je moet jezelf niet vergelijken met 

iemand anders die meer ervaring geeft of in een andere situatie zit. Kijk 

naar jezelf! Jij bent uniek en dat maakt jou onderscheidend! Je mag er 

zijn zoals je bent!   
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 DENK POSITIEF!  

Je gedachten bepalen hoe je je voelt. Jij bent de enige die kan 

bepalen wat jij denkt. Dus denk ik kansen, mogelijkheden en laat 

dingen los die je niet kan veranderen. Positiviteit trekt meer positiviteit 

aan. Alles wat je aandacht geeft groeit. En wat doe je bij lastige 

situaties? Denk als volgt: 

 

Heb je een probleem? 

 

 

 

Ja     Nee 

 

 

 

Kun je er iets aan veranderen? 

 

 

Ja  Nee 

 

 

 

MAAK JE DAN GEEN ZORGEN         

 

 

 GEEF JEZELF REGELMATIG EEN MOMENTJE OM STIL TE STAAN BIJ ALLES 

WAAR JE BLIJ MEE BENT EN VIER JE SUCCESSEN 

Bijvoorbeeld nu…. Denk eens na. Waar ben je blij mee? Waar ben je 

trots op? We rennen vaak van het ene naar het andere zonder stil te 

staan bij dingen die goed gingen of die succesvol waren. Wat ging 

afgelopen week goed waar je eigenlijk een intern complimentje voor 

verdient? 

  

 ACCEPTEER EN GELOOF DE COMPLIMENTEN DIE JE ONTVANGT 

Mensen geven je niet voor niets een compliment! 

 

 KOM IN BEWEGING 

Ga sporten, wandelen, fietsen, neem de trap. Dit zorgt ervoor dat je 

fysiek sterker wordt en dat werkt door op je mindset. Door regelmatig te 

bewegen voel je jezelf fitter en ga je er ook beter uitzien. Hierdoor krijg 

je ook meer zelfvertrouwen en letterlijk meer kracht. 
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 STEL REALISTISCHE DOELEN EN VERWACHTINGEN 

Kijk je vaak teleurgesteld terug op iets dat je niet gelukt is of dat je niet 

hebt afgekregen? Denk dan eens na of het een realistisch plan was. 

Breek grote taken of doelen op in stappen. Wees dan trots op elke stap 

die je maakt! 

 

 OMRING JEZELF MET POSITIEVE MENSEN WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT 

Zij kunnen je motiveren en inspireren de mooie kanten van jezelf nog 

meer te omarmen.  

 

 VERLEG JE GRENZEN 

Doe dingen waarvan je denkt dat je ze niet kunt. Stap uit je 

comfortzone en oefen in groter doen en denken. Alle kleine stapjes 

zullen zorgen voor een toename in durf, lef en jouw zelfvertrouwen. 

 

 ACCEPTEER DAT ER OOK WEL EENS IETS MINDER GOED GAAT 

Alle succesvolle mensen maken fouten, dus jij ook. Zie ze als 

leermomenten waardoor je jezelf alleen maar verder ontwikkeld. 

 

 OEFEN AAN EEN KRACHTIGE HOUDING  

Recht je schouders, zet een lach op je gezicht en kijk recht vooruit.  

Je zult zien dat je wanneer je je rug recht, je meteen sterker voelt.  

You can do it!  

 

 

Bijna het einde..  

Zeg het even hardop: Ik ben geweldig zoals ik ben! 

(heb je het echt gezegd? Nee? Doe het alsnog ;) 
 

Besef dat het geen lijst is die je in een dagje kunt afvinken. Neem de tijd,  

het groeien van zelfvertrouwen en leven vanuit je kracht is geen lineair 

proces. Het gaat met vallen en opstaan. Je zult wel merken dat jouw kracht 

toeneemt wanneer je met deze checklist aan de slag gaat. 

 

Succes! 
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