
Take your power back

D A G  2
E M O T I E S

4-DAAGSE CHALLENGE



Wat fantastisch dat jij er weer bij bent voor deze unieke 4-daagse
Challenge Take Your Power Back over je mindset, emoties,
gezondheid en energie.

Vandaag gaan we kijken naar jouw emoties. 
Kijk daarvoor eerst de video van dag 2 en ga vervolgens aan de
slag in dit werkboek.

Een emotie ontstaat ALTIJD na een GELOOFDE gedachte. Daarom
zijn we deze 4-daagse challenge ook begonnen met jouw mindset en
de 7 basisovertuigingen in kaart brengen die je vaak onbewust gelooft.

Het mooie van emoties is dat het feedback is van ons zuivere
zelf/ziel/hogere zelf of de gedachten die we denken kloppen.

Elke verschillende emotie geeft jou een andere feedback terug. 
 In de KernCreator ZIJN online training – onderdeel van de
KernCreator Opleiding ga je hier uitgebreid meer over leren en gaan
we ook echt de diepte in via transformatie meditaties en oefeningen
wat elke emotie met jou probeert te communiceren. Ook doen we dit
live via virtuele wekelijkse groep coaching sessies in de 12 weken
online training KernCreator ZIJN.

Tijdens deze challenge dag 2 gaan we bewust maken welke emotie(s)
op dit moment dominant is/zijn in jouw leven. En gaan we door middel
van een extra bonus audio beoefenen hoe je deze emoties kan:

Verbinden – Doorvoelen – Omarmen – loslaten 

Een krachtige Terra Voice-emotie-methode om emoties te leren
gebruiken als heling. 
Je kan deze audio ook gebruiken tijdens dag 3 voor je gezondheid 😉
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Opdracht 1 Bewust ademen
Ga op een rustige plek zitten en doe de ademhalingsoefening zoals
uitgelegd in video van dag 2.

Opdracht 2 Emotie duiden

A. Schrijf hier voor jezelf op welke emoties op dit moment zich
regelmatig in je huidige leven aandienen:

B. Schrijf hierop wat de triggers steeds zijn waardoor deze emoties bij
jou opgeroepen worden:

C. Welke gedachte denk je voordat je de emotie voelt? 
Schrijf het hier op:
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Beluister de audio op de pagina van dag 2 en ga voelen waar je de
emoties die steeds dominant is in je huidige leven in je lichaam voelt.
Volg de instructies van de audio.

Opdracht 3 Luister de Terra Voice emotie-audio

Extra inspiratie
Op TikTokdeel ik bijna dagelijks korte coaching tips. Als dat medium bij
jou resoneert, dan kun je me volgen op @gelindehengst 

Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag met fijne gevoelens over
jezelf. Ik kijk ernaar uit morgen weer verder aan de slag te gaan met
jouw gezondheid. Hou je email morgen voor dag 3 om 8.00 weer goed
in de gaten!
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