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THIS IS IT! DE KICKSTART
YOUR FREEDOM IS GESTART!

Kickstart Your Freedom

Dit is de dag dat je weer een stap zet naar je dromen toe. Naar een
remote business op jouw voorwaarden. Deze stap zet je alleen al
door je in te schrijven voor dit event, door hierbij aanwezig te zijn, te
kijken wat voor jou belangrijk is om mee te nemen. 

En wij zijn zó blij dat jij deze stap voor jezelf neemt. Wat niks is
belangrijker dan achter je dromen aangaan en je leven zo op te
bouwen dat je nu al kan genieten in plaats van later. 

Zorg dus ook dat je het meeste uit deze dagen gaat halen. Stel de
vragen die je hebt, spreek de belemmeringen die je voelt uit, zodat
we je kunnen helpen om de volgende stap te zetten. 

Liefs,

Carolien & Nienke



Vul voor jezelf in waarom je de keuze hebt gemaakt om aan dit
event deel te nemen? Wat wil je graag uit dit event halen? En
waarom ben je echt hier?

WAAROM BEN JE
HIER?



Wat betekent het woord jouw eigen business hebben voor jou? Welk
gevoel geeft het woord je?

WAT IS ONDERNEMEN /
JOUW DROOM ACHTERNA
GAAN VOOR JOU?

Een eigen business hebben betekent in de kern?

Een eigen business is niet...? 



Een succesvolle business hebben is... ?

WAT IS ONDERNEMEN /
JOUW DROOM ACHTERNA
GAAN VOOR JOU?

Wat ben ik met een online business?

Wat ben ik niet met een online business?



Super succesvol in je business is... ?

WAT IS ONDERNEMEN /
JOUW DROOM ACHTERNA
GAAN VOOR JOU?

Ik wil een eigen business om.. ?

Ik ben bereid om .... te doen voor een eigen business?



Ik ben bereid om ... om een succesvolle business neer te zetten?

WAT IS ONDERNEMEN /
JOUW DROOM ACHTERNA
GAAN VOOR JOU?

Wat is een eigen business uiteindelijk?

Wat heb je geleerd van deze opdracht?



Hoe ziet jouw droomleven er voor jou uit? Hoe zou je je emotioneel
voelen? Wat maakt je gelukkig?

HOE ZIET JOUW
DROOMLEVEN ERUIT?

Wat heeft je tegen gehouden in het verleden om jouw droomleven
te leiden? Wat stond er in de weg om dit leven te leiden?



Wat moet je nu veranderen om te leven op jouw voorwaarden en
om een business op te zetten op jouw voorwaarden? Wat moet er
anders?

HOE ZIET JOUW
DROOMLEVEN ERUIT?

Wat zijn de meest stressvolle gedachtes die telkens weer terug
blijven komen in je leven? En wat triggerd deze stress?



Hoe wil jij herinnerd worden?

HOE WIL JE
HERINNERD WORDEN



Bedenk 3 bedrijven/personen die jij inspirerend vind en wat jij ook
graag wilt. Schrijf deze op, maar vooral ook waarom jij deze zo
inspirerend vind en wat jij daarvan graag terug wil zien in jouw
leven en bedrijf.

INSPIRATIE



Je hebt vast heel veel dingen gedaan in je leven waar je trots op
bent en op mag zijn. We vergeten ze helaas iets te vaak, dus
daarom maken we deze lijst met 50 punten why you're awesome. En
echt het gaat je lukken om tot die 50 punten te komen. 

50 REASONS WHY
YOU'RE AWESOME



HULP
NODIG?

Kom je er niet uit, of heb je hulp nodig? We helpen je
graag. Stuur je vraag naar info@groeihelden.com en we
helpen je zo snel mogelijk verder!

info@groeihelden.com


