
Vertragen - Voelen - Versnellen

Veerkracht Workout

Investeer in je relaties

Schrijf eens voor jezelf op met wie jij het meest omgaat:

We hebben allemaal een ‘need to belong‘. Uit onderzoek is gebleken dat nabijheid van mensen 
en support van levensbelang is.

Helaas is onze maatschappij de laatste tijd steeds individualistischer en vluchtiger geworden, 
waardoor we de hechte connecties en het community gevoel zijn verloren. Misschien zelfs wel 
de connectie met onszelf.

In 2016 gaf 43% van de volwassen bevolking 
(19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn 
(Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
GGD-en, CBS en RIVM).

Dit neemt door de huidige coronacrisis alleen nog 
maar meer toe.

Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen 
welke relaties je hebt en bij wie je terecht kan als je 
steun nodig hebt.

Hoe zit dat met jou? Als je ervan uitgaat dat je het 
gemiddelde bent van de vijf mensen waar je jezelf 
het meest mee omringt, ook wel proximity is power 
genoemd, ben jij dan tevreden?

Door te vertragen en te voelen geef je jezelf de 
ruimte om hierop te reflecteren.
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Beantwoord voor elk van deze persoon de volgende vragen.

- Word ik blij van deze persoon?
- Geeft deze persoon mij energie?
- Wat is de reden dat ik met deze persoon omga?
- Is er misschien een bepaalde overtuiging dat maakt dat ik nog steeds vasthoud aan
 deze persoon?

Mocht je erachter komen dat je een persoon wilt loslaten
- Wat heb ik daarvoor nodig? 

En dan:
- Welke persoon in mijn omgeving wil ik misschien liever in het lijstje plaatsen en waarom?
- In welke relatie(s) wil jij meer in gaan investeren?

Wat valt je op aan deze antwoorden? Probeer nu een volgende stap te zetten.

Wil jij meer leren over hoe jij kan investeren in je relaties en daarmee jezelf sterker maken en je 
veerkracht te vergroten? Schrijf je dan nu in voor onze online training The Resilience Road. 
Kijk voor meer informatie op teamheartbeats.academy.

https://teamheartbeats.academy/product/the-resilience-road/
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