
Info workshop “Je stress de baas!”

• Heb je stressklachten zoals hoofdpijn, nekklachten, slecht slapen, snel 
geraakt etc.?

• Weet je niet meer zo goed hoe het moet omdat je de weg kwijt bent? 
• Voel je voortdurend dat men over je grenzen heen gaat maar weet je 

niet waar je moet beginnen om deze grenzen aan te geven? 
• Ben je uitgeblust, kapot en moe? 
• Ben je burn-out of dreig je op een burn-out af te stevenen? 

En zou het niet heerlijk zijn als je van deze klachten op een leerza-
me en leuke manier af komt? Zodat je weer met volle moed en 
energie de dingen kunt aangaan?
Als jij nu de keuze maakt om anders om te gaan met stress en daardoor 
minder last hebt van al deze klachten, dan is deze workshop precies iets 
voor jou!

Wat kun je verwachten van onze workshop?
• een groep gelijkgestemden
• uitleg over hoe stress ontstaat en hoe het in je lichaam aanzet tot 

klachten
• een stukje over andere levensgebieden omdat alles elkaar beïnvloedt 

(voeding, ontspanning, etc.)
• Tips & trucs om minder stress te ervaren
• een boekje met hand-outs, boeken, voedingsdagboek en nog meer 

leuke dingen
• een supergoed aanbod voor een coachingstraject bij 1 van ons waarin 

dit alles nog meer uitgediept wordt, je nog meer tips krijgt en het hele-
maal op jouw persoonlijk is toegespitst.



Je leert om jezelf assertief op te stellen, beter voor jezelf te zorgen, meer 
rust te krijgen door een goede balans tussen inspanning en ontspanning 
te creëren en naar een weg te zoeken in je leven die helemaal bij je past. 

Want soms zijn klachten van stress en overbelasting ook wel tekenen dat 
je iets doet wat niet bij je past en dat je dingen beter anders kunt doen. 
Of je leven anders in kunt richten…en vooral: niets moet. 

Wat weet je en kun je na onze workshop?
- je weet hoe stress ontstaat in je lichaam
- je herkent stressgerelateerde klachten bij jezelf
- je hebt handvatten om minder stress te ervaren
- je kunt zorgen dat je klachten minder worden en blijven

Interesse in de workshop of wil je je gelijk aanmelden?
• Je vindt alle informatie op de facebook pagina en op de website.
• Vind je het leuk om met een vriendin te komen? Of heb je een vriendin 

die écht moet komen? Deel het event dan vooral en tag ze.
• De workshops worden, bij veel animo, op verschillende locaties op ver-

schillende data gegeven. Stuur een mail voor meer info over data en 
locaties

Liefs, Jill 🌷
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