Take your power back
4-DAAGSE CHALLENGE

DAG 3
GEZONDHEID

Super dat je 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 gezondheid.
Kijk daarvoor eerst de video van dag 3 en ga vervolgens aan de
slag in dit werkboek.
Je gezondheid is een gevolg van een leefstijl die daar aan vooraf ging.
Dat klinkt misschien wel wat confronterend of zelfs verwijtend maar zo
is dat niet bedoeld. Ik zeg altijd: ‘Je lichaam is in dienst van jou en niet
tegen jou’.
Je lichaam probeert via een klacht te communiceren met jou dat hoe je
op dit moment in het leven staat, met het leven omgaat of ergens geen
ruimte aangeeft, je zuivere zelf/inner being het niet mee eens is.
De visie van Terra Voice is dat elke klacht, blokkade een uitnodiging is
vanuit je onderbewuste om tot heling en groei aangezet te worden en
vanuit deze gedachtengoed begeleid ik cliënten individueel via de
Terra Voice - Total Healing Trajecten en leer je via de KernCreator
Opleiding jezelf en de ander te begeleiden om tot heling te komen en
de next level in je persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. Bij Terra
Voice individuele Total Healing trajecten en de KernCreator Opleiding
krijg je de juiste tools, vaardigheden en kennis mee om vanuit een
nieuw bewustzijn vanuit je eigen kracht en weten tot heling te komen.
Er zijn meerdere factoren die maken dat je gezondheid uit balans is:
1. Negatieve overtuigingen
2. Onderdrukte emoties
3. Trauma’s
4. Ongezonde leefstijl
5. Ongezonde omgeving factoren
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Maar op het moment dat jij je negatieve denken aanpakt en je trauma’s
opruimt en onderdrukte emoties de ruimte geeft zal je automatisch
andere keuzes gaan maken die doorwerken op je leefstijl en omgeving
keuzes.
Je kracht terug pakken over je gezondheid begint met dat je in alle
eerlijkheid durft te gaan kijken hoe je leven NU is. Want wat je durft te
weten daar kun je nieuwe keuzes gaan maken!
Het is natuurlijk niet zo dat we in één dag even al jouw klachten
kunnen fixen. Als je daarvoor wilt gaan zou ik je echt warm willen
maken om je te oriënteren via een gratis kennismakingsgesprek of
intake om voor een Total Healing Traject te gaan.
Vandaag gaan we helder maken welke factoren op dit moment in jouw
leven spelen die maken dat je gezondheid uit balans raakt en klachten
gaat vertonen.

Opdracht 1 Bewust ademen
Ga op een rustige plek zitten en doe de ademhalingsoefening zoals
uitgelegd in video van dag 3.

Opdracht 2 Feitenverslag
Maak een top 10 lijst van situaties, gedachten, conflicten, ervaringen
die jouw op dit moment als je er aan denkt nog steeds heel veel stress
geven.
Ik geef een paar voorbeelden: de woede die ik voel dat mijn man/vrouw
is vreemdgegaan, het gepest worden vroeger op de lagere school, mijn
vader die altijd kritiek op me heeft/had, het geluid overlast van mijn
buren, mijn baas die altijd autoritair en denigrerend naar mij doet.
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Maak nu je eigen top 10 lijst van jouw grootste stressfactoren in je
leven op dit moment:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opdracht 3. Inzicht
A. Schrijf nu hier voor jezelf op welke inzichten je hebt gekregen door
al jouw stressfactoren in kaart te brengen. En hoe kunnen deze
mogelijk gerelateerd zijn aan je huidige gezondheidsklachten?
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B. Schrijf hier op: Hoe zou jij je voelen denk jij als al die 10
stressfactoren weg zouden zijn?

Adem nu nog een paar keer diep in en uit en bedank jezelf dat je zo
eerlijk bent geweest. Dit is de eerste stap naar verandering en jezelf de
ruimte kunnen geven hier nieuwe keuzes in te mogen maken!
Extra inspiratie: Je kunt me ook volgen op Facebook waar ik
meerdere keren per week mijn overdenkingen, ervaringen en coaching
tips deel.
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