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Voor jou
 

“�k z�e �ou, voorb�� �e laag�es
�k hoor �ou, voorb�� de verhalen

�k voel �ou, de potent�e d�e ��� �n �e hebt.”
 

~ �ant�ne



Hej jij,
Wat tof dat �e de aud�o-oefen�ng + d�t handboek hebt aangevraagd
waar�n �k �e meeneem �n; ru�mte geven aan wat er �n �ou speelt wat om
aandacht vraagt, ru�mte �nnemen �n alle rollen d�e �e te vervullen hebt
maar bovenal de d�epere verb�nd�ng met �ezelf ervaren. Waarsch��nl��k
heb �e de behoefte om het meer op �ouw man�er te doen, los te komen
van kaders en dat �e klaar bent voor een sh�ft en n�euwe �nz�chten. 

Als mens, als ondernemer (en welke andere rollen d�e �e vervult) �s het
zo zo zooo belangr��k én waardevol om momenten te nemen waarb�� �e
aandacht besteed aan de verb�nd�ng met �ezelf. Het geeft �e r�cht�ng,
helderhe�d, �e onderbreekt de c�rkel van alsmaar door gaan en 'aan'
staan en �e geeft �ezelf daarmee toestemm�ng om weer even bewust �ouw
ru�mte �n te nemen en te k�ezen voor wat écht belangr��k �s voor �ou!

� hope you en�oy �t! En laat vooral ook even weten hoe �e 'm hebt
ervaren.

liefs, Jantine



Voordat je de 
audio start:

Audio oefening
 

Druk op de knop om de aud�o oefen�ng
te openen. �e kan 'm zo vaak doen als ���

w�l. En�oy!
 
 

Zoek een f��n en rust�g plek�e op
waar �e ongestoord kunt gaan
l�ggen.
Pak er een kop�e thee en een kleed�e
b��, voor als �e het snel koud hebt.
Houd �e notebook b�� de hand
zodat �e nad�en wat not�t�es kunt
maken (op de volgende pag�na v�nd
�e reflect�evragen)
Doe �e oort�es �n, sta open voor de
ervar�ng en druk h�er recht op
belu�ster aud�o >

Beluister audio
 

https://byjantine.nl/wp-content/uploads/2022/07/Je-ruimte-innemen-2.0.mp3
https://byjantine.nl/wp-content/uploads/2022/07/Je-ruimte-innemen-2.0.mp3


Reflectie
voor na de aud�o

Ook al duurt zo'n oefen�ng d�e �e net gedaan hebt n�et lang: er gebeurt
�ntern al het nod�ge. Om wat �e zo�u�st ervaren of gevoeld hebt te
�ntegreren, raad �k �e aan om �e notebook erb�� te pakken en antwoord
te geven op de volgende vragen:  

Wat heb �e gevoeld of ervaren t��dens de aud�o?
Wat zegt dat �ou/wat betekent het voor �ou?
Welk �nz�cht(en) heb �e mogen ontvangen?
Waar mag ��� meer ru�mte voor maken?
Wat kan �ou helpen méér ru�mte �n te nemen?

Mijn ervaring...



Laten we verbinden

Feel
what's

possible
 for
you!

�k ben n�et zo van de salesfunnels en n�euwsbr�even, omdat �k graag 1 op 1
verb�nd met mensen. Dat �s ook de reden waarom ��� �ouw ma�ladres n�et

�n hebt vullen om deze aud�o-oefen�ng te ontvangen. Wél zou �k het super
leuk v�nden om van �ou te horen hoe �e de oefen�ng ervaren hebt en wat

het voor �e mocht doen. Stuur me gerust een ber�cht�e op �nsta.
 

Resoneert dat wat �k onl�ne deel met �ou, heb �e al eens de gedachte
gehad om m�� te benaderen? Dan nod�g �k �e graag u�t voor een grat�s

sess�e zodat �e t��dens een gesprek kan voelen en ervaren wat voor sh�fts
en �nz�chten dat oplevert. Het l��kt me tof �e te ontmoeten!

gratis sessie

https://byjantine.nl/kennismaking
https://byjantine.nl/kennismaking
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