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WELKOM!
Fijn dat je er bent.

Wat leuk dat jij mee gaat op Expeditie L.O.V.E. 

Ik heb er heel veel zin in om jou met de L.O.V.E.-
methode meer inzicht in je Zelf te geven.
Twee weken gaan we samen op reis langs gebieden
die je wellicht nog niet kent, maar die er wel altijd al
zijn geweest. In jou.

HALLO LIEVE JIJ

Ik hoop dat jij je wilt openstellen voor je Zelf.
Ik wil in het besloten account een veilige omgeving

creëren waarin jij je vrij mag voelen om te delen. Of niet.
Als je dat niet wilt. Het is jouw reis. Jouw expeditie.

En je doet dit voor je Zelf.
 

Jouw expeditie mag gaan zoals jij dat wil. Op jouw manier. Soms
zal er iets geraakt worden wat meer tijd nodig heeft,

het is okay om dan daar stil bij te blijven staan.
 

> Er staan voor 10 dagen berichten met informatie,
inspiratie en opdrachten voor je klaar.
> Je bent uiteraard niet verplicht deze te maken, maar ik
nodig je daar wel toe uit. De opdrachten helpen je om
zoveel mogelijk uit dit programma te halen.
> Je blijft langer toegang houden tot dit besloten account,
dus je kunt het op jouw tijd en tempo doen.
> Zie ook de post over regels & afspraken die gelden voor
het besloten account.

VOOR JE ZELF

REGELS & AFSPRAKEN



Voordat we op
pad gaan mag jij

je vast wat
voorbereiden...



JOUW INTENTIE
Fantaseer eens, mijmer eens een tijdje over deze expeditie.

Wat hoopt het dat het je gaat opleveren?
Waar wil jij naar onderweg? En wat ga jij doen om daar te komen?
Je kunt op deze pagina woorden of hele zinnen schrijven, plakken,

tekenen of wat je maar wilt.

In één zin is mijn intentie:

Tip: Intenties zijn doelgericht. Zie voor voorbeelden de post 'Jouw intentie'.



POWERSONGS
In de voorbereidende posts zie je ook een post over 'powersongs' .

Welke l iedjes helpen jou?
Welk gevoel geven ze je? 

 

voor meer kracht voor meer energie

voor meer ...
(wat jij wenst)

voor meer (zelf)liefde



WAUW!
Ik wens je natuurlijk heel veel inzichten en wauw-momenten..

Momenten waar je blij van wordt, die je steeds meer je Zelf laten zijn.
Ik zou het superleuk vinden als je deze deelt onder de post 'Jouw wauw'.

Maar ik hoop vooral dat je ze voor je Zelf verzameld...



MIJN VRAGEN
Het kan natuurlijk gebeuren dat je lekker bezig bent en er ineens een vraag

in je op komt. Dat kan een vraag aan je Zelf zijn. Iets wat je je afvraagt.
Of iets waar je later even voor wil zitten, iets wat je niet wilt vergeten nog

aandacht te geven. Dat kun je hier noteren.

Een vraag aan mij of aan de groep kun je stellen onder de post 'Jouw vragen'.



En dan... de laatste vraag voor we gaan beginnen...

Ben jij er klaar voor??
Zoek in een tijdschrift naar de mooiste letters of handletter ze lekker helemaal zelf.





Dag 1 & 2
Levensverhaal



MIJN  LEVENSVERHAAL
Bekijk het filmpje van dag 1.

Teken op deze pagina jouw jaarringen in
sprongen van zeven jaar.

 Op de volgende pagina's kun je de
schrijfoefening uitvoeren.



MIJN  LEVENSVERHAAL



MIJN  LEVENSVERHAAL



WAT IK BEN GAAN
GELOVEN OVER MIJ ZELF?

Gebruik deze pagina als een soort 'braindump'.
Wat ben jij allemaal gaan geloven over je Zelf?



KIES ER ÉÉN...
Kies één overtuiging die jij de komende twee weken gaat 'aankijken'.

Je kunt niet alles tegelijk én dat hoeft ook niet.
Wees mild voor je Zelf.



Dag 3 & 4
Ont-wikkelen



O N T - W I K K E L E N ,
O N T - D E K K E N  &  O N T - M O E T E N

Door te ontdekken wat je niet meer wil,
kom je er achter wat je wél wilt.

Om los te laten moet je begrijpen hoe het is ontstaan,
Het heeft je veilig gehouden. beschermd.

Het diende ergens voor, anders was het er niet.
Je mag dankbaar zijn voor wat het gedaan heeft.

Lees de post van dag 3.
Welke beschermlaagjes ken jij van je Zelf? Welke maskers zet jij in?
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hert
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konijn

Overleven

Lees de post over 'overleven'.

Overleven... hoe doe jij dat?
Ik herken mijzelf het meest in...



W A T  G A A T  J O U W  N I E U W E
W A A R H E I D  Z I J N ?

Doe de oefening uit het filmpje van vandaag...
Beschrijf hier eens hoe je je voelt als je jouw overtuiging niet meer
gelooft, als je je beschermlaagjes niet meer nodig hebt.

Wat gaat jouw nieuwe waarheid zijn?

Welke woorden vind jij belangrijk?
 Verzin er zelf drie of kies er drie uit de bijgevoegde lijst op de volgende pagina.

Jouw waarden kunnen je helpen in het steeds opnieuw kiezen voor jouw nieuwe waarheid.
Wat wil jij geloven over je Zelf? Hoe praat je dan tegen en over je Zelf.



Aandacht

Aanwezig

Acceptatie

Authentiek

Avontuur

Balans

Begrip

Behulpzaam

Bescherming

Betrokken

Betrouwbaar

Bewustzijn

Bezieling

Bloeien

Communicatie

Creatief

Daadkracht

Dankbaar

Diepte

Doel

Doen

Duidelijk

Educatie

Eenvoud

Eerlijk

Empathie

Enthousiasme

Essentie

Flexibel

Geboorte

Geborgen

Gedreven

Geduld

Gelijk

Geluk

Groei

Harmonie

Helder

Helen

Hoop

Humor

Inpsiratie

Integer

Intentie

Inzicht

Kracht

Leiderschap

Levenslust

Licht

Liefde

Transformatie

Troost

Veerkracht

Veilig

Verantwoordelijk

Verbinding

Vergeving

Verkennen

Vernieuwen

Verwondering

Vertrouwen

Verwachting

Vieren

Visie

Volgen

Vreugde

Vriendelijk

Vrij

Waarheid

Weten

Wijs

Zacht

Zekerheid

Zelfstandig

Zuiver

Deze woorden komen uit  mijn coachtool 'Hartr itme'

Luisteren

Loslaten

Mildheid

Moed

Natuurlijk

Ondersteuning

Onafhankelijk

Ondernemerschap

Onderscheiden

Ontspanning

Ontmoeten

Ontwaken

Ontwikkelen

Open

Oprecht

Optimisme

Overgave

Overvloed

Passie

Professioneel

Respect

Rust

Samenwerken

Spelen

Tevreden

100 woorden voor jou



BELOFTE AAN MIJZELF



Dag 6 & 7
Voelen



Welke gevoelens druk jij liever weg?
Schrijf ze in de ballon.



De boodschap van je gevoel

Blij Boos

Bang Verdrietig

Boosheid geeft een grens
aan. Het vraagt je te

vechten voor ipv tegen.
Het nodigt je uit

de regie over je eigen
leven te pakken.

Het helpt je de energie
weer terug te halen van
waar het niet moest zijn.

Verdriet gaat over loslaten.
En dus ook over vasthouden..

Verdriet helpt te ontladen.
Het zuivert je

energetische systeem.

Angst waarschuwt ons voor
gevaar. Het helpt je overleven.

Angst kent twee delen:
Het gevaar 'daar' en

het vertrouwen in je Zelf.
Angst wil je vertellen dat

jij meer ik-kracht mag creëren.
Jij hebt de leiding over

jouw leven.

Blij hoort bij jouw levensenergie.
Het resoneert met dat

waarvoor jij geboren bent.
Blijheid leidt je naar het leven

van jouw volste potentieel.
In verbinding met je ware Zelf.

"Follow your happy!"

Wat vertelt jouw gevoel jou?



Maak contact met je gevoel.
Maak contact met je lichaam.
Maak contact met je behoefte.
Maak contact met je Zelf.

Hoe kom jij in contact met jouw
gevoel?
Hoe maak jij contact met jouw
lichaam?
Hoe ontdek jij wat jouw behoeften
zijn?
Hoe kom jij in contact met je Zelf?

Schrijf hiernaast wat opties die
helpend voor jou zijn.

Als je het even niet weet kun je dit
lisjtje erbij pakken om uit te kiezen.



D o e  d e  o e f e n i n g  u i t  h e t  f i l m p j e .
W e l k e  k l e u r ( e n )  z a g  j i j ?

K l e u r  d i t  h a r t  i n  d i e z e l f d e  k l e u r .
W e l k e  b o o d s c h a p  g e e f  j i j  a a n  j e  Z e l f ?



Dag 8 & 9
Essentie



Vertel het zaadje niet...

Welke inzichten heb jij gekregen door het gedicht?



Maak een l i jst  met dingen waar j i j ,  als kind, heel bl i j  van werd.
Wat doe je daar nu nog van?

Wat zou je vaker wil len doen? Doe dat vaker : )

A L S  K I N D  W E R D  I K  B L I J  V A N . . .



MIJN WAARDE



NOTITIES



NOTITIES



C o a c h i n g  &  h e a l i n g

M I J N  A A N B O D

Mijn meest
intensieve traject ever!

Ik heb voor jou een hele

speciale prijs gemaakt!

Voor dit traject is een beperkte beschikbaarheid.
Wil jij meer informatie?

Stuur mij dan een DM of mail.



C o a c h i n g  &  h e a l i n g

M I J N  A A N B O D

En dat geldt ook voor
mijn pakketten

Voor deze pakketten is een
beperkte beschikbaarheid.

Wil jij meer informatie?
Stuur mij dan een DM of mail.



Chan xoxo

Wil je mij volgen? Contact met mij
opnemen? Meer informatie over mijn
aanbod? Hier zijn mijn gegevens.

WEBSITE

EMAIL

TELEFOON

INSTAGRAM

www.chantalphilips.nl

info@chantalphilips.nl

06-17761623

@chantalphilips.nl


