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Welkom
Reflect to connect is een werkboek met een focus op reflectie, het loslaten van
dingen die je niet meer dienen, dankbaarheid, intenties en groei. Het helpt je om
een diepere verbinding te maken met jezelf en jouw verlangens. 

Waarom?
Door te reflecteren sta je even stil bij jezelf. Je kijkt terug naar wat je allemaal
hebt gedaan en ondernomen, wat je los mag laten en wat je daarvan kan leren
om te groeien in de toekomst. Het helpt je om rust en focus te creëren en het
jaar met nieuwe energie te starten. 

Dit werkboek geeft jou zicht op:
☾ Waar je staat
☾ Jouw pad
☾ Jouw belangrijkste lessen
☾ Jouw successen
☾ Jouw mooiste momenten
☾ De dingen die je mag loslaten

Veel plezier!
Laten we beginnen. Print dit werkboek uit of vul 'm digitaal in. Pak een kop thee,
chocolademelk, koffie, wijntje of iets anders wat jij lekker vindt. Zet jouw favoriete
muziek op. Wees eerlijk naar jezelf en laat jouw gevoel spreken. 

Hey lief mens!

Het is mijn missie om een liefdevollere wereld te creëren en jou te verbinden met je
diepste zelf. Door healing, inspiratie, workshops en mooie, handgemaakte producten die

je ondersteunen op jouw pad.  
- Maartje - 
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Mooiste momenten
Schrijf hieronder op wat voor jou de mooiste momenten waren van 2020.
Tip: bekijk de foto's in je telefoon of op social media.  

Bye bye 2020



Disconnect 
to 

connect



Dankbaarheid 
Waar ben je het meest dankbaar voor als je terugkijkt naar het afgelopen jaar? 

Bye bye 2020

Trots
Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op 2020?

2020 in drie woorden 
Als je 2020 in drie woorden zou mogen omschrijven. Wat zou je dan opschrijven? 



Energiegevend
Van welke dingen kreeg jij de meeste energie afgelopen jaar?

Bye bye 2020

Energievretend
Wat heeft je de meeste energie gekost in 2020?

Belangrijkste lessen 
Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd afgelopen jaar? Tip! Denk na over
de dingen waar je tegenaan bent gelopen en aankomend jaar anders wilt doen.



Gedachten & overtuigingen*
Welke (negatieve) gedachten of overtuigingen heb je gehad in 2020 die je
totaal niet hebben gediend of geholpen?

Bye bye 2020

Loslaten
Wat wil je voor eens en altijd loslaten? Denk aan gedachten, overtuigingen,
dingen die geen energie geven of je niet blij maken.

* Heb jij last van (negatieve) gedachten of overtuigingen? 
De enige die jou tegenhoudt om helemaal jezelf te zijn of ergens voor te gaan ben jij. Of eigenlijk

jouw gedachten. Je ervaart bepaalde gedachten en neemt ze serieus. In je hoofd bedenk je
allerlei scenario's en drama's. Maar jij bent jouw gedachten niet. Omstandigheden kun je niet

veranderen maar hoe jij ergens naar kijkt en hoe je ergens over denkt wel! Het leven wordt echt
veel lichter als je leert om anders te kijken naar je gedachten. Deze gedachten en bepaalde

overtuigingen over jezelf geven ook aan waar er nog intern werk aan de winkel is.  



Droombord
Tijd voor een nieuw jaar! Durf te dromen! Pak je favoriete tijdschriften of kijk op
Pinterest. Plak en knip hier alles wat in lijn ligt met jouw dromen. Niet teveel
denken, gewoon doen!

Hello 2021



Your heart is
the light of
this world.

Don't cover it
up with your

mind



Intenties
Een intentie komt vanuit je hart, vanuit de diepste wensen die je voor jezelf hebt.
Het gaat niet over resultaat, maar over de relatie met jezelf goed houden. Wat
heb je daarvoor nodig? Schrijf positieve dingen op. Een voorbeeld: 'het is mijn
intentie om meer rust te creëren in mijn leven' of 'het is mijn intentie om open te
staan voor inspiratie die mij helpt om mijn doelen te behalen. De reis
(intentie)helpt je om op je bestemming (doel) te komen.

Hello 2021



Doelen
Intenties geven brandstof voor het waarmaken van jouw doelen. Het is nu tijd om
jouw intenties om te zetten in concrete doelen. Het gaat niet om HOE je het gaat
doen, maar WAT je gaat doen. Bijvoorbeeld bij de intentie om meer rust te
creëren: wekelijks 1 uur alleen wandelen. Je kan jouw doelen eventueel nog
indelen in verschillende gebieden die belangrijk zijn. Denk aan je gezondheid,
relaties, familie, werk, studie, geld, persoonlijke ontwikkeling etc.

Hello 2021



Hello 2021

Tips voor het nieuwe jaar  
Intenties en doelen zijn super krachtig, maar vaak niet genoeg om echte
verandering te realiseren. Bij verandering komt namelijk ook gedrag kijken. Past
jouw dagelijkse gedrag bij de intenties en doelen die je jezelf hebt
voorgenomen? Een aantal tips voor het nieuwe jaar om jouw dromen waar te
maken:

☾ Beloon jezelf als je iets hebt bereikt!

☾ Laat de gedachten los over wat anderen wel niet zouden denken of dat het
je toch niet lukt.  

☾ Gebruik je agenda of een notebook om jezelf dagelijks te herinneren aan
jouw intenties en doelen en het gedrag dat daarvoor nodig is. Plan het
wekelijks of maandelijks in. 

☾ Draag een ketting, kristal of armbandje dat je herinnert aan jouw intenties
en dromen.  

☾ Neem maandelijks een moment om te reflecteren en opnieuw naar je
intenties te kijken.

☾ Veranderen betekent vaak ook, loslaten van wat was. 

☾ Kom je negatieve gedachten of overtuigingen tegen? Vraag jezelf of deze
echt kloppen en of ze helpend zijn. Juist hier zit de sleutel tot verandering. 

☾ Denk in mogelijkheden! Wat wil je echt en welke kleine stappen kun je
daarvoor NU zetten? Houd het bij stappen waarvan je weet dat je het kan.

☾ Houd het simpel, kies voor intenties en gedrag dat past bij jouw dagelijkse
ritme.



Thema
Waar ga jij prioriteit aan geven in 2021? Waar wil je dat 2021 om draait? Bepaal
jouw belangrijkste thema voor het jaar. Dit is eigenlijk de kapstok van alle
intenties en doelen. Schrijf het hieronder groot in één woord op. Enkele
voorbeelden: groeien, transformeren, loslaten, zelfacceptatie.

Doei lief mens!
Dit was 'm dan! Je mag trots zijn op jezelf voor het invullen van dit werkboek.

Ik wens je een mooi en sprankelend nieuw jaar. Een jaar vol met liefde,
verbinding, geluk, mooie momenten, kracht, plezier en innerlijke rust. Is het even

moeilijk? Geloof in jezelf en weet dat jij zelf kiest hoe je naar een situatie of
probleem kijkt. 

Hello 2021

R O Z E N G E U R E N M A N E S C H I J N . C O M



Geniet van de
kleine

geluksmomenten
in het nu
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