
Workshops De kunst van Zelfreflectie ~ Talenteer Jezelf 

 

 

 
 

Workshops 
De kunst van zelfreflectie 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voor sommigen van ons lijkt de behoefte aan persoonlijke groei bijna een eerste 
levensbehoefte. Vanuit ervaringen in onze vroege jeugd, sociale en culturele 

invloeden of door een aangeboren sensitiviteit of anders voelen ontstaat vaak de 
behoefte de ander te willen doorgronden, maar vooral ook de behoefte om jezelf 
te begrijpen en vanuit dit begrijpen, begrip en grip te krijgen.  

 
De behoefte aan verandering, aan persoonlijke ontwikkeling en groei kan ook 

ontstaan vanuit een ontevreden gevoel over jezelf. Soms ontstaat de behoefte 
vanuit noodzaak. Vaste waarden lijken plots weg te vallen. Dat kan te maken 

hebben met allerlei levenservaringen, momenten van verandering, 
relatieproblemen, knelpunten in je persoonlijke ontwikkeling, burn-out, bore-out, 
ontslag of onzekerheid op je werk, verlies van een dierbare of bij het verwerken 

van traumatische ervaringen. Jezelf komt jezelf tegen. 
 

In de soms wat filosofische workshops gaan we op onderzoek uit. De praktische 
oefeningen nodigen steeds uit om jezelf beter te leren kennen. Ondersteunt door 
theoretische invalshoeken die net weer een andere visie op de werkelijkheid 

bieden. Met nieuwsgierigheid en open naar jezelf en je patronen kijken is de eerste 
stap naar meerdere mogelijkheden. Het begint met een interne alertheid voor je 

gevoelens. Zo ontstaat er ruimte voor het verlangen, een visie voor de toekomst!  
 

 
“Ontwikkeling is misschien wel letterlijk het afpellen van de lagen om je 

authentieke zelf. Met zelfcompassie kijken naar wat je daar gevonden 

hebt en richting geven aan wie je wilt zijn. Zo kunnen wij ook weer anders 
naar onze ‘ingewikkelde’ kinderen kijken.” 

 

 

Zin in wat ont-wikkeling? 
 

Ga meteen naar de agenda 

Of lees eerst verder! 

https://www.talenteerjezelf.com/agenda
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Workshop 1: ‘Een duik in jezelf’: het zaadje planten 

 

 
 

In deze workshop staat je levensverhaal centraal 
 
Deze workshop is een kennismaking met de narratieve werkwijze. We gaan samen 
op onderzoek en brengen zo een bewustwordingsproces op gang. In deze 

workshop draait het om jou en jouw houding. Daarvoor is een klimaat van 
openheid en vertrouwen nodig. Vandaar dat we ook werken met kleine groepen 

van 4 tot 6 personen. Met nieuwsgierigheid en een open blik naar jezelf kijken om 
zo de meerstemmigheid in je biografie te ontdekken.  
 

Ander perspectief 

 
Je wordt je bewust dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn. Met mildheid in 
de innerlijke wereld van het zelfverhaal betekenis ontdekken en een rode draad, 

de dynamiek ontdekken. Welke patronen zijn daarin ontstaan en hoe weef ik 
verder. Je richt je aandacht en bent bewust met jezelf bezig. Groei van zelfkennis 
en bewustwording van behoeften. 

 

Je plant een zaadje! 
 
Thema’s: Het Zelf, Authenticiteit, De Waarderingstheorie, Het Levensverhaal, 

Heden, Verleden en Toekomst, Betekenisgeving, Kwaliteiten en Waarden. 
 

Na deze kennismaking heb je zin in meer?!  
Meer persoonlijke verdieping?  
Meer inzicht en bewustwording?  

 
De Workshops 2 ‘Verdiep Jezelf’ en 3 ‘Duik in het Diepe’ bieden de verdieping die 

je zoekt of je kunt kiezen voor een meer persoonlijke aanpak met de 
ZelfKennisMethode.  
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Workshop 2: ‘Verdiep jezelf’: Van probleem naar visie 

 

 
 
 

In deze workshop staat jouw persoonlijke vraag centraal 
 

Wat je aandacht geeft groeit! Je kunt je vastbijten in wat er mis gaat en je 

problemen onder de loep nemen, maar dat zal vaak geen echte beweging brengen. 
Aandacht geven aan waar je nu staat, wat je wil, wat je passie is, waar je energie 

van krijgt en waar je behoeften liggen en van daaruit een richting bepalen levert 
meer op. In het verlangen vind je autonomie en kracht. 

  
Van statische naar organische groei  

 
Wanneer je vaste doelen formuleert, dan zal je op het moment dat je dat doel 
bereikt vaak denken; 'is dit het nu?’. Wat teleurgesteld ben je op de plaats van 

bestemming aangekomen. Waar wil ik heen en wat wil ik bereiken is een organisch 
geheel. Het verandert steeds, groeien houdt niet op, het is een leven lang leren. 

Behoeften veranderen, situaties veranderen. Wat kan ik doen om verder te 
komen? Misschien is het wel, wat kan ik doen om meer bij mezelf te komen?!  
 

Een frisse blik op de toekomst! 
 

Thema’s: Een visie vormgeven, Bewustwording van Paradigma’s en Afweren. Het 

Onderbewuste, Alertheid voor eigen gevoelens ontwikkelen. Zingeving, Waarden, 

Kwaliteiten en Valkuil, Autonomie, Competentie en Verbinding. 
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Workshop 3: ‘Duik in het diepe’: Je grens verleggen 
 

 
 

In deze workshop zet je een stap naar verandering 

 
Een workshop van twee losse dagdelen met een coachend karakter waarin je 
jezelf, je huidige vraag en je omgeving in beeld brengt. Een creatieve narratieve 

benadering met als doel een frisse blik op je huidige situatie en een visie voor de 
toekomst. Zo ontstaat de mogelijkheid om je verhaal te herschrijven en anders 

vorm te geven.  
 
Verandering begint met zelfkennis en bewustzijn. Het inzicht brengt misschien 

rust, ruimte en zelfs acceptatie, maar het brengt je niet automatisch in beweging 
of de benodigde verandering om wat je graag wil te bereiken. In deze workshop 

ga je de wereld om je heen meer en meer zien als een wereld die je zelf kunt 
creëren. Een wereld waarin je bewuster keuzes kunt gaan maken. Je wordt minder 
automatisch gestuurd door de omstandigheden die je pad kruisen.  

  

De grens verleggen 
 
Welke stap durf je en kun je zetten richting je visie? Ja, hier stap je uit je 

comfortzone. Niet hard over de rand donderen, maar laat je meenemen door de 
golf, passie en energie van je visie! Meer en meer durf je het onbekende in te gaan 
en risico’s te nemen. Je herkent je automatische oordelen, benoemt ze, laat ze los 

als belemmering en je kiest. Je kunt springen, in welke afgrond dan ook. Als je 
maar blijf ademen en niet vergeet te zwemmen, dan geniet je vol van het leven. 

 
Thema’s: Zie ook trefwoorden WS1 en WS2, Zingeving, Theory of Positive 

Desintegration (TPD), Denken en gevoelens, Externaliseren en Groei-Mindset 
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Workshop 4: ‘Bewust Begaafd’: Het masker aan de wilgen 

 

 
 

Hoe word ik wie ik ben? 

 
Hoogbegaafdheid is geen garantie voor een gelukkig leven. In combinatie met 

jouw hoogsensitiviteit, rechtvaardigheidsgevoel en gedrevenheid voel je, je vaak 
anders. De verbinding met de ander wordt een worsteling. Het onbegrip en de 

conflicten hebben er misschien voor gezorgd dat veel van jouw talenten achter een 
masker schuil gaan. Jouw idealisme heeft het extra zwaar in deze tijd. Fijn om 

eens vanuit herkenning en erkenning te delen en samen de puzzelstukken aan 
elkaar te leggen en met elkaar te verbinden. 
 

Een visie voor de toekomst! 
 

Een workshop van drie losse dagdelen voor meer zicht op jouw hoogbegaafdheid. 
Je ontdekt aan de hand van diverse thema’s en jouw eigen vragen waarom je, je 
zo anders voelt. Dit bewustzijn brengt meer rust, ruimte en zelfs acceptatie.  vanuit 

dit begrijpen en begrip voor jezelf krijg je meer grip op je eigen leven en geluk. 
Verstopte gevoelens, idealisme en hoop kunnen je een drive, motivatie en nieuwe 

richting geven.  
 

Klaar om weer een stap te zetten richting je authentieke zelf? 

Behoefte aan meer bewustzijn, balans en beweging? 
 

 
Thema’s: Zelfbeeld, Zingeving, Theory of Positive Desintegration (TPD), Denken 

en voelen, Hoogsensitiviteit, Perfectionisme, Faal- en Straalangst, Groei-Mindset, 

Balans, Verbinding, Cconflicten en Eenzaamheid.  


