
Hierbij stuur ik je met veel plezier de visualisatie oefening, waar het voor
mij allemaal mee begon.

 
Eerder dit jaar. Ik had een hoofd vol ideeën, maar tegelijkertijd was er van
alles wat mij nog tegenhield, om het echt op mijn eigen manier te doen.

 
En toen ik deze woorden hoorde, die ik nu met je deel, raakten ze mij

direct.
 

Opeens zag ik wat ik aan het doen was. Waarom ik mijzelf zo van mijn pad
had laten afbrengen. Ik voelde dat het tijd was om mijzelf niet langer klein
te houden, maar om het echt (en volledig) op mijn eigen manier te doen. 

 
En ik gun jou hetzelfde. 

 
Ik gun het jou, dat jij met jouw visie en verhaal vol het podium pakt. Dat jij

jezelf minder vergelijkt met een ander, maar diep van binnen voelt wat
het is wat jou drijft, en dat jij je echt durft uit te spreken.

 
Dat is waarom ik deze oefening met je deel. 

 
Omdat alles al in je zit, je hoeft het 'alleen maar' te zien. Te voelen. Te

omarmen in jezelf. En daar help ik je heel graag bij.
 

Neem een rustig momentje voor jezelf. Lees onderstaande rustig door,
hou pen en papier bij de hand, en beluister daarna de audio waarin ik de

visualisatie persoonlijk voor je heb ingesproken. 
 

Ik kijk ernaar uit van je te horen welke inzichten het je heeft gebracht. 
 

Liefs. Nanda
 

Dare to Speak Up
 



 
 

Je mag je voorstellen dat jij je in een theater bevindt. 
Je staat samen met een grote groep andere mensen in een zaal.

En op het podium staat je toekomstige ik. 
 

Ze spreekt jou en de hele groep in de zaal toe.
 

En terwijl ze haar verdeel deelt, voel je dat er iets veranderd in
de zaal. Bij jou, en de mensen om je heen.

 
Je toekomstige ik heeft op de één of andere manier invloed op

jullie.
 

Terwijl je de zaal weer verlaat ben jij je bewust van deze
invloed. Je voelt dat er iets verandert is in jou.

 
Visualisatie 1



 
 
 

Welke invloed had je toekomstige ik op jou en de groep?
 

Wat veranderde er bij jou en de groep?

 
Vragen 1



 
 
 

Je keert terug naar de zaal in het theater. Alles is hetzelfde,
behalve dat jij nu op dat podium staat.

 
Je kijkt uit over de mensen in de zaal.

 
Je stapt naar de microfoon toe. Maar voordat je begint met

praten hoor je een stem die zegt: de komende minuut krijg jij
de kans om invloed uit te oefenen op deze groep mensen in de
zaal. En deze kans krijg je maar 1x en zal iets veranderen bij al

deze mensen.

 
Visualisatie 2



 
 

Welke invloed had jij op de mensen in de zaal?
 

Wat veranderde er bij de mensen in de zaal?

 
Vragen 2




