
Moeiteloos 
je grenzen 
aangeven

door het aangeven van je eigen grens, 
krijg je ruimte voor jezelf

workshop

De grens bereikt?
Wil je beter aanvoelen waar jouw grens ligt? 
Ben je moe omdat je te veel hooi op je vork 
neemt? 
Herken je dat je vaak achteraf pas door hebt 
dat je grens eigenlijk overschreden is?  
Heb je toch weer “ja” gezegd op iets wat je 
eigenlijk niet wilt. 

  
Dan is de workshop “Moeiteloos grenzen 
aangeven” echt iets voor jou 
 
Durf “ nee” te zeggen tegen de dingen die jou 
energie kosten. 

Waar & 
Waneer?

Vragen & 
opgeven:

In het najaar (september/ 
oktober) wordt de workshop 
in Lemmer en Joure gegeven. 
Kijk op de site voor actuele 
data en locaties. 

Bewust Krachtig 
Mirjam de Gier 
tel. 06-317700961 
mirjam@bewustkrachtig.nl 
www.bewustkrachtig.nl



Moeiteloos je grenzen aangeven

door het aangeven van je eigen grens, 
krijg je ruimte voor jezelf

Na de workshop kun je jouw grenzen stellen 
en moeiteloos “nee” zeggen 

Na de workshop: 
Ben jij je bewust van waar jouw grenzen liggen
Merk je dat “nee” zeggen eigenlijk minder moeilijk is dan je denkt 
Weet je wat jouw persoonlijke patronen en gewoonten zijn bij het stellen van jouw 
grenzen 
Heb je concrete handvatten waarmee je direct aan de slag kunt 
Geef je met meer zelfvertrouwen en daadkracht je grenzen aan, zonder je schuldig 
te voelen 

 

workshop

Wat krijg ik? 
De nadruk ligt op ervaren waar jouw grens ligt en ervaren hoe je moeiteloos "nee" 
kan zeggen op een respectvolle manier, zonder de ander te kwetsen. Je krijgt veel 
oefeningen, een beetje theorie, maar vooral doen en ervaren. 
 
De workshop wordt gegeven door Claudia Boode en Mirjam de Gier aan een kleine 
groep van maximaal 12 mensen in een ontspannen sfeer.  

Kosten
De workshop bestaat uit één avond of één ochtend van ongeveer 2,5 uur. De tijden 
zijn van 9.30 uur-12.00 uur of van 19.30-22.00 uur. Dit is incl. koffie of thee met wat 
lekkers. Opgave is noodzakelijk. Opgeven kan via: 
mirjam@bewustkrachtig.nl of tel. 06-31770961 


