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Yes! Jij hebt dit gratis ebook in handen.
Dat betekent dat jij gaat ontdekken hoe jij

jouw zelfvertrouwen kan boosten!

Zo veel jonge vrouwen en mannen twijfelen
aan hun eigen kracht waardoor ze hun dagen

(jaren!) vullen 'zoals het hoort en niet het
leven leiden dat ze diep van binnen echt

willen. Met dit e-book leer je jezelf wat beter
kennen, want je gaat ontdekken met welk

verhaal jij jezelf klein houdt! 
 

Negativiteit kost enorm veel energie. 
 Vandaag ga jij aan de slag met het besparen

van je energie en met luisteren naar je
innerlijke stem!

 
Dit E-book is een mooie eerste stap in het
boosten van jouw zelfvertrouwen en leren

luisteren naar jouw innerlijke stem.
 



Dit werkt hetzelfde wanneer je jezelf positief
toespreekt. Als je dit vaker doet zal je  vertrouwen
krijgen in dit verhaal dat jij jezelf vertelt! Het is dus
ook zo dat als je positief tegen jezelf praat dit
positieve invloed heeft op hoe je je voelt en alles
wat je doet!

Waarom is taalgebruikWaarom is taalgebruik
  zozo    belangrijk?belangrijk?

De manier waarop jij tegen jezelf praat
en de gedachten die je over jezelf hebt
hebben invloed op je gemoedstoestand
Als je steeds negatief tegen jezelf praat is dat
hetgene wat jij gaat geloven. Omdat dit het
verhaal is wat je jezelf steeds verteld. Dat heeft
invloed op hoe je je voelt en eigenlijk alles wat je
doet! 

Zelfs als je het positieve verhaal nog niet
helemaal gelooft,  is dit het verhaal waaraan je
gewend raakt!  Als je het positieve verhaal tegen
jezelf blijft herhalen dan installeer je die
positiviteit in je brein. 

Let's start here! 



Alles wat je zegt is
een boodschap aan

je onderbewuste 



1.Hoe praat jij negatief over jezelf?
Bijvoorbeeld: Ik ben niet leuk genoeg, Ik mag geen fouten maken 

2.Wat kan jij bereiken als je jezelf positief toespreekt?



3.Let deze week eens op wat jij tegen jezelf zegt bij
een nieuwe, spannende situatie of gebeurtenis 

Schrijf dat wat je tegen jezelf zegt hier op: 
Bijvoorbeeld: Zie je wel ik kan het niet, had ik maar meer zelfvertrouwen 

4.Welke invloed hebben deze woorden op je
emoties, invloed stemming en gedrag. 
(Hoe voelt het om deze woorden terug te lezen?)

Zijn deze gedachten wel echt waar ? 



5.

Hoe voelt het als je jezelf positief toespreekt en
hoe kun je dit blijven doen?6.

Hoe kun je deze woorden positief vervangen? 
Bijvoorbeeld: Ik ben goed zoals ik ben , Ik mag leren en fouten maken. 

Bijvoorbeeld: Post it op je spiegel of een quote op de
achtergrond van je telefoon 



Alles 
wat je aandacht

geeft groeit. 



7.Schrijf hier jouw favoriete gedachten:
Bijvoorbeeld: Ik ben goed zoals ik ben, ik ben sterker dan ik dacht.



Neem 5 minuten de tijd om na te denken over waar je
nu staat en schrijf alles wat in je opkomt op. 

Wat zijn je angsten en wat houdt je tegen om te doen
wat je echt wilt. Wat wil je anders doen en wat wil je

bereiken?

Waar sta je nu?Waar sta je nu?



Met dit E-Book heb je inzicht gekregen in hoe jij jezelf
toespreekt in een negatieve of positieve zin. Ook heb je gevoeld

wat dit met je doet. 
 

Door daarbij stil te staan kun je al een groots verschil maken in
hoe jij je voelt! Jij kunt kiezen om dit dagelijks te blijven doen en

ik ben heel benieuwd wat dat jou op de lange termijn brengt.
 

Ik nodig je uit om deze reis met mij te vervolgen, in het online
programma: Leer luisteren naar jouw innerlijke stem

voor een leven vol zelfvertrouwen. In dit programma gaan we
samen 6 weken diep in op de mogelijkheden die jij hebt om

keuzes te maken vanuit zelfvertrouwen.
 

Ik kan je vertellen, de mogelijkheden zijn eindeloos. De
afgelopen jaren heb ik enorm veel geleerd en ik wil alles wat mij
geholpen heeft delen met jou! Mijn wens is dat jij iedere dag een

vrij en gelukkig gevoel ervaart, de kracht vindt om jezelf te
accepteren zoals je bent met alle emoties die je ervaart. Ik gun je

dat je je bewust wordt van dat wat er voor jou toe doet.
Vertrouwen in jezelf en vertrouwen op je eigen kracht.

 
 Dat zou geweldig zijn, toch?

 
Ga met mij mee verder op deze bijzondere ontdekkingsreis. Ik
geef je alle inzichten, tips en oefeningen die je nodig hebt voor

een leven vol zelfvertrouwen. Meld je aan voor mijn cursus 
https://ambersacademie.nl/purchase/order-id/d6a8a2ac15

 
Heb je vragen? Ik beantwoord ze met alle liefde via:

hello@ambersacademie.nl
 

Lieve jij, 

Liefs, Amber 
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