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BOOST YOUR INNER SELF 
YOUR TIME TO SHINE 

 
SESSIE 6: EENVOUDIGWEG STERK STAAN! 
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6.1 In één vingerknip sterk staan in elke situatie 
 
Hoe zou het voor je zijn om in één vingerknip sterk in je schoenen te staan? Ook bij 
dat moeilijke gesprek of in die stresssituatie?! 
 
Of dat kan?  
 
Jazeker! Ik paste het zelf toe toen ik begon met training geven en vaak met een 
klein hartje voor een groep stond. Ook nu nog … is het één van de tools die me 
helpen bij een uitdagende opdracht!  
   
Voor deze tool is het handig (en leuk!) om hulp in te roepen van een vrijwilliger. 
Doorloop beurtelings de stappen, zoals in het filmpje. Heb je geen vrijwilliger bij de 
hand, dan heb je evenzeer veel baat bij de tool. Alleen kan je niet testen wat het 
effect is.  
 
6.1 In één vingerknip sterk staan in elke situatie! 6:46 
 
Wanneer pas je dit toe?  
 
Eerst om te oefenen, zomaar terwijl je rondstapt. Bijvoorbeeld telkens je de trap 
neemt, of de hond uitlaat. Koppel het aan iets dagelijks, zodat je vaker oefent. 
Enkel daarna ook bij de voorbereiding van een moeilijk gesprek, tijdens een moeilijk 
gesprek, in spannende situaties, als je je zenuwachtig voelt …  
 
Ik nodig je uit om stil te staan bij deze vragen: 

- wanneer heb ik er het meeste baat bij? 
- wanneer ga ik dit oefenen? 
- hoe plan ik dit in? 

 
Oefen het dagelijks even! 
 
  
 
6.2 De eenvoudige kracht van AAHA 
 
AAHA?  
Dat klinkt als inzicht “aha!”. 
 
Er is iets dat duidelijk wordt.  
 
Vanuit onzekerheid of een onprettige gedachtespiraal komt er een weg naar meer 
duidelijkheid! Hoe fijn is dat? 
 
Waar of wanneer kan jij in je huidige situatie meer duidelijkheid, ontspanning en 
vertrouwen gebruiken?  
 
AAHA omvat 4 stappen: 
 
1 aarden 
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2 ademen 
3 houden van (= accepteren) 
4 aanvoelen 
 
Klaar om uit te proberen?  
 
6.2 De eenvoudige kracht van AAHA 2:30 
 
Ook hier de uitnodiging om stil te staan bij deze vragen: 
 
- wanneer ga ik dit oefenen? 

- hoe plan ik dit in? 

- wanneer heb ik er baat bij? 

 
 
6.3 Hoe je stevig staat, als een muur 
 
Wil je je sterk staan vaardigheid uitbreiden? Heb je de tool van 6.1 uitgebreid 
geoefend?  

Wat volgt versterkt je gevoel van sterk staan, en geeft er een extra dimensie aan. 
Hoe zou het voor je zijn als je voelt dat je stevig staat, alsof je gesteund wordt door 
een muur?  

Vaak kunnen we dat extra gevoel van steun best gebruiken.  

Experimenteer mee en ervaar het gevoel terwijl je dit filmpje bekijkt! 

6.3 Hoe je stevig staat, als een muur 4:38 

Stel je de vragen: 

- wanneer ga ik dit oefenen? 

- hoe plan ik dit in? 

- wanneer heb ik er baat bij? 

 

Je kreeg nu 3 ‘sterk in je schoenen staan’- tools!  Uitnodiging om deze week 
aandacht te besteden aan: 
 
Welke vond je het leukst? Welke niet?  

- Kies er één uit die je het prettigst vindt en oefen dagelijks even. 

- Hou voor jezelf bij wat dit met je doet! 
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Door het vaker te oefenen en de technieken te ervaren bij kleine ongemakken, 
lukt het om dit in te zetten op spannende momenten. 

 

6.4 Zorg dat je jezelf speciaal voelt 
 
Er is maar één persoon waar je continu, dag in dag uit, bij bent. Dat is : jezelf! 
 
De bijzondere opdracht die daar bij hoort: zorg dat je je jezelf speciaal voelt. Want je 
bent altijd in ’t gezelschap van jezelf. Maak dat zo aangenaam mogelijk.  
 
Amuseer jezelf. Verwen jezelf. Doe elke dag iets voor jezelf.  
 
Stop eens voor een kop koffie, maak jezelf die lekkere thee, neem die pauze, doe 
iets wat je zo zalig vond als kind, loop door het bos, geniet van de zon, koop een 
tijdschrift of goed boek, luister naar dat heerlijke liedje, ga voor een 
massage/sauna/extra kapsel/lang bad/...  
 
Tip van mij: luister naar het liedje ‘Ik hou van mij’ van Harry Jeckers (zoek het op via 
google). 
 
En nu aan jou 
 
- Wanneer ga je dit doen?  

- Wat ga je doen? 

- Hoe plan je dit in? 

- Wanneer vooral heb je er baat bij? 

- Ga voor jezelf, gedurende een week, dagelijks na wat je kan doen om 
jezelf speciaal te voelen. Herinner jezelf eraan door het in je agenda in te 
plannen of een alarm te zetten, zodat je er dagelijks aan denkt.  


