VEERKRACHT SCAN

Ontdek hoe
veerkrachtig jij bent
en aan welke thema’s je werkt
bij de Veerkracht Academy

Toekomstklaar ben je met veerkracht skills. Maar wat valt daar dan onder?
In deze scan ontdek je welke thema’s aan bod komen in onze programma’s en waar jouw
mogelijke groei en ontwikkel behoefte ligt. Hieronder tref je 40 stellingen. Geef een cijfer in
hoeverre deze stelling op jou van toepassing is (0 = nooit tot 10 = altijd).
Cijfer
1

Ik ervaar energie

2

Ik ervaar regie

3

Ik ervaar rust

4

Ik ervaar verbinding met mezelf

5

Ik ervaar verbinding met anderen

6

Ik voel me zelf verzekerd

7

Ik ervaar doorgaans veel positieve emoties

8

Ik ervaar veel zingeving/betekenis in de dingen die ik doe

9

Ik verdeel mijn aandacht op de juiste manier

10 Ik ben mij bewust van mijn gedachten
11 Ik ben mij bewust van mijn gevoelens
12 Ik ben mij bewust van de signalen van mijn lichaam
13 Ik ben mij bewust van mijn behoeftes
14 Ik ben vaak met mijn aandacht in dit moment (hier en nu)
15 Ik voel mij sterk verbonden met mijn binnenwereld
16 Ik ben mij bewust van mijn belemmerende overtuigingen
17 Ik herken het wanneer ik interpreteer, oordeel en aannames doe
18 In lastige situaties ben ik gericht op kansen en mogelijkheden en kom ik met een
bewuste respons in plaats vanuit een automatische reactie
19 Ik merk overtuigingen op en ervaar de keuze om er wel of niet naar te handelen
20 Ik luister en handel naar de signalen van mijn lichaam
21 Ik begrijp de boodschap achter mijn emoties en luister er naar
22 Ik durf mijn emoties toe te laten zonder dat ze mij overnemen
23 Ik voel mijn grenzen aan
24 Ik weet wat ik kan doen om de verbinding met mezelf te herstellen (re-center)
25 Ik heb voldoende rust en herstel momenten
26 Ik zeg nee als ik iets niet wil
27 Ik ben mij bewust van de factoren die mij uit balans brengen

28 Ik heb een groot empathisch vermogen
29 Ik ben begripvol en mild naar mijzelf
30 Ik ben actiegericht. Ik handel in lijn met wat belangrijk voor me is
31 Ik leef in lijn met mijn waarden
32 Ik ben niet snel uit het veld te slaan
33 Ik kan goed dealen met stress
34 Ik kan makkelijk los laten
35 Ik ben mij bewust van mijn waarden
36 Mijn ego speelt geen prominente rol
37 Ik ben afgestemd op wat er (wel) is en ervaar daardoor dankbaarheid
38 Ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien
39 Ik focus op wat ik goed kan en waar ik blij mee ben
40 Ik kan mij goed concentreren

Deze scan is de meest concrete manier om jou te laten zien wat aan bod komt in onze
programma’s en hoe veerkrachtig jij al in het leven staat.

Gelijk zin in een volgende stap? Klik hier om kennis te maken met de gratis mini veerkracht online
of hier om direct voor het uitgebreide complete online programma te gaan.
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