De Kracht van Eigenwaarde

Er is een goede reden waarom we niet verwachten elke dag weer op ons best te zijn,
en die ligt in levenslange gewoontes om uiterlijke resultaten te beschouwen als maat
voor onze innerlijke waarde en ons zelfbeeld te koppelen aan het al dan niet voldoen
aan wat we denken dat anderen van ons verwachten. Deze cursus laat je
verschillende manieren zien om je zelfbesef te behouden, ongeacht wat er op dat
moment om je heen gebeurt.

Zelfbewustzijn
Eigenwaarde is ons eigen begrip van wat we waard zijn en is geworteld in onze
kindertijd. Vanaf heel jong wordt een gevoel van waarde in verband gebracht met de
positieve waardering door anderen of verbonden aan de dingen die we hebben
bereikt. Op latere leeftijd kunnen we dan wel veel bereiken, maar toch kunnen we
ons ongelukkig voelen omdat onze eigenwaarde nog afhankelijk is van ons succes
dan wel mislukking.
De Kracht van Eigenwaarde laat je zien hoe je dit diepgewortelde stelsel van
overtuigingen kunt herkennen en een nieuwe inzicht kunt ontwikkelen over wie en
wat je werkelijk bent.
Je zult je innerlijk creatieve potentieel kunnen aanboren, meer effectievere
koerscorrecties kunnen uitvoeren en voordeel uit kritiek kunnen halen. En je zult
diepere connecties met degenen die je na staan ontwikkelen alsook een manier van
zijn die hun eigenwaarde voortdurend bevestigt.

Feiten in het Kort
Duur :
6 sessies van 3 uur elk, in totaal 18 uur
Nazorg : Er is de mogelijkheid om na de cursus in groepsverband verder te oefenen.

Cursusleider
Mijn naam is Dina Vincent. Tijdens mijn zoektocht naar mezelf heb ik in de jaren
negentig een manier geleerd mijn innerlijke zelfbeeld los te koppelen van uiterlijke
symbolen van succes of falen. Sindsdien oefen ik steeds dichter bij mijzelf te blijven
en vanuit mijn authentieke ik te handelen.
Wanneer wij met eerbied, respect en liefde met onszelf omgaan, dan doen wij dat
ook met anderen en kunnen wij bijdragen aan het creëren van een betere wereld.
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek.

Dina
dinavincent51@gmail.com
06 1787 9696
0546 604 698
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