
COACH JEZELF
SCHRIJFBOEK



Op mijn 7e kreeg ik mijn eerste dagboek en sindsdien heb ik nooit meer
zonder gezeten. Ik vertrouw mijn gevoelens en diepste verlangens toe aan
het papier. Schrijven is mijn innerlijk kompas. 

Schrijven over gevoelens en ervaringen die je liever verborgen houdt voor
anderen heeft een helend effect op lichaam en geest. 

Het zorgt ervoor dat je beter in je vel zit, minder stress gerelateerde
klachten ervaart en opener kan communiceren in je relaties.

Bovendien zorgt het ervoor dat je jezelf beter leert kennen: jouw wensen,
behoeften en verlangens worden zichtbaar op papier. Je hebt daarvoor
niemand anders nodig en het is nog gratis ook.

Ik help je op weg met een paar simpele vragen. Het proberen waard lijkt
me!

Gwyneth

Welkom
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“Owning our story can be
hard but not nearly as

difficult as spending our
lives running from it.”

 
Brené Brown 



Hoe werkt het?
Je beschrijft een situatie. Dat doe je
bijvoorbeeld wekelijks of
maandelijks. Je kan er ook voor
kiezen om het te doen als je de
behoefte voelt. Dat zal
waarschijnlijk zijn als je een
negatieve ervaring hebt gehad.
Experimenteer en kijk wat voor jou
werkt.

Je beschrijft een situatie die voor
jou belangrijk was, waar je aan
bleef denken. Het kan een
vervelende situatie zijn, maar het
mag ook een fijne situatie zijn. Jij
bepaalt dat zelf. Aan de hand van
de situatiebeschrijving ga je een
paar vragen beantwoorden om
inzicht te krijgen in je gedrag. Tot
slot sluit je af met een actie. 
Op deze manier krijg je inzicht in
je gedrag en ben je in staat je
gedrag te veranderen.

Belangrijk is om niet te veel na te
denken, schrijf vooral op wat als
eerste in je opkomt.
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"Writing is medicine. It
is an appropriate

antidote to injury. It is
an appropriate

companion for any
difficult change."

 
 

Julia Cameron

https://www.azquotes.com/author/19318-Brene_Brown


Wat was de situatie?

Wat speelde er?

Wat ging er goed?

Wat ging er mis?

Beschrijf een situatie
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Wat waren je gedachten?

Hoe heb je de situatie ervaren?

Wat zijn mogelijke leerpunten?

Welke actie kun je ondernemen?

Beschrijf een situatie
(vervolg)
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"Write what disturbs you,
what you fear, what you
have not been willing to
speak about. Be willing

to be split open."
 

Nathalie Goldberg
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Heb je de smaak van het schrijven te pakken? 

In STORY | Community schrijven we elke maand aan de hand van een
thema zodat je geïnspireerd en gemotiveerd blijft schrijven. Daarnaast zijn
er twee live online bijeenkomsten per maand. 

Je bent welkom!

Gwyneth

Meer schrijven?

Coach Jezelf Schrijfboek

https://gwynethleermakers.nl/storycommunity/


Veel schrijfplezier!

Coach Jezelf Schrijfboek
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