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Meer zin bij jezelf 
In deze cursus wordt een 
gestructureerde methode 
toegepast om van “Ik moet” 
naar “Ik ben” te komen. 

De methode is ontworpen om 
positieve actie in het eigen 
leven aan te wakkeren. De 
oefeningen en de geleide 
meditatie brengen naar de 
kern, waar zijn en doen 
samenvallen, eenheid ervaren wordt. 

In zeven eenvoudige stappen is er gronden, zuiveren, 
ontspannen, ademen, bevrijden, verbinden en zinvol 
samenzijn. De cursus geeft een boost aan positieve 
gedachten en gevoelens. Optimisme helpt volgens 
wetenschap om doelen te behalen en veerkrachtig te 
zijn.  
 
Onze dagelijkse bezigheden bepalen voor 40% de 
directe invloed op persoonlijk geluk. Verder is de 
wetenschap erover uit dat het ervaren van vreugde 
een techniek is die geleerd kan worden, dankzij de 
neuroplasticiteit van het brein.  

Ruimte vinden voor de eigen zin geeft ontspanning en 
betekenis aan het leven. Met de gesproken meditatie 
op de telefoon kan eenvoudig thuis geoefend worden, 
een syllabus geeft oefeningen voor de zeven stappen. 
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Doelen: 

In zeven weken werken we aan  

✦ Stap 1 Gronden in 
realiteitszin: wat kan ik en 
wat is haalbaar, waar heb ik 
zin in? 

✦ Stap 2 Zuiveren van 
verstorende (emotionele) 
invloeden 

✦ Stap 3 Ontspannen van 
eigen lijf, gevoelens en 
behoeften. 

✦ Stap 4 Ruimte innemen in 
gezonde gedachten- en 
gedragspatronen. 

✦ Stap 5 Bevrijden van illusies 
over ik-identiteit en meer 
vertrouwen op eigen 
wijsheid. 

✦ Stap 6 Verbinden met 
anderen en gebruik maken 
van verbindende 
communicatie. 

✦ Stap 7 Jezelf zijn temidden 
van anderen, zingeving  

VAN MOETEN NAAR ZIN 
7-weekse cursus naar meer zin in je leven / werk
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Goals: 

In seven weeks we treat these 
seven steps  

✦ Step 1 Grounding in reality: 
What do i want and what is 
possible? What do i like and 
feel joy for? 

✦ Step 2 Clearing obstacles 
and disturbing emotions. 

✦ Step 3 Relaxing the body, 
owned feelings and needs. 

✦ Step 4 Holding space for 
healthy thought- and 
behavioral patterns. 

✦ Step 5 Liberating illusions on 
self and identity, building 
trust on selfknowledge.  

✦ Step 6 Connecting to others 
and using connecting 
communication. 

✦ Step 7 Being you amidst 
others, experiencing 
meaningful joy. 

FROM ‘I MUST’ TO ‘I AM’ 
7-week course to more joyful being in your life and at work

Experience joy 
In this course a structured method 
is applied to reconnect you to the 
core of being and make the shift 
from "I must” to “I am". 

The method in this course is 
designed to get you into positive 
action in your own life, teaching you 
a guided meditation that reconnects 
to the core of being. Through the 
exercises and the meditation you learn how to merge 
being and doing and how to experience a joyful 
oneness. 

In 7 easy steps you ground, clear, relax, breath, 
liberate, engage and meaningfully connect to your 
longing in life. This longing boosts positive thoughts and 
feelings. According to science, optimism helps us 
achieve goals and make us more resilient. 

Background: Our daily actions account for 40% of the 
direct influence on our personal happiness. 
Furthermore scientists approve of the fact that 
happiness and experiencing joy is a skill which can be 
learned, because of the neuroplasticity of the brain.

The course includes 7 meetings, a syllabus in dutch 
and the spoken meditation in English. 

More information www.zijnvolzin.nl or mail Ir. Laura 
Jonker info@zijnvolzin.nl
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