
	

	

 
 

 
IK EN DE WERELD TIJDENS EN NA CORONA 

Blijf Jij bij Jezelf? 
 
We leven in een tijd die nu al de geschiedenis ingaat als een tijd waarin de mensheid 
wordt gedwongen om door een van haar allergrootste transities te gaan. En dat gaat ons 
allemaal aan!  
Dit veroorzaakt veel angst maar biedt ook juist hoop voor een betere toekomst met een 
groenere aarde.  
 
Angst verkleint onze wereld en maakt vaak egoïstisch. Het maakt je wereld letterlijk 
kleiner. 
 
We hopen dat alles straks weer normaal wordt, terwijl we weten dat het niet meer wordt 
zoals het was en dat wordt al het 'Nieuwe Normaal' genoemd. En het nieuwe normaal is 
natuurlijk niet die anderhalve meter, maar eerder een nieuwe moraal.  
 
We staan dus aan de vooravond van een morele verandering, of beter gezegd een morele 
revolutie. En dat werd tijd omdat het oude normaal juist het probleem was / is.  
 
DUS 

'Hoe kun je nu in deze hectische tijden jouw eigen focus behouden  
en juist meer vertrouwen krijgen?' 

 
 

 
 

“Nu ff Pauze met Jolanda en Jeanine” 
 
zijn wekelijkse online bijeenkomsten met Jolanda of Jeanine en anderen om met elkaar 
het begrip van Verbindende Communicatie en Mindfulness te verdiepen en hiermee 
praktisch te oefenen. De informele setting biedt ruimte voor empathie, eerlijkheid, en 
organisch ontwikkelende vaardigheden die ons leven verrijken én ons ondersteunen onze 
bijdrage te leveren aan de genoemde morele revolutie. 
 
Elke week zullen we een ander thema verkennen die wij vaak in ons (werkende) leven 
tegenkomen.  



	

	

 
 
“Nu ff Pauze met Jolanda en Jeanine” bijeenkomsten worden op 
verschillende momenten gehouden zodat iedereen wel een geschikt moment voor een 
weldadige pauze kan vinden om deel te nemen. 
 
 
DUS schrijf je in en doe mee wanneer je: 
 

o Je mentale helderheid wil verbeteren 
o Balans, vertrouwen en ontspanning wil ervaren 
o Onderwerpen wil onderzoeken die belangrijk voor je zijn 
o Wakker wil worden aan bepaalde gewoontes die je thuis en op het werk niet 

dienen 
o Een vast moment van bezinning wil creëren om weer even rustig bij jezelf te 

komen (Mindfulness) 
o Jezelf en anderen wil inspireren  

 
Mindfulness is niet meer dan gewoon hier en nu te zijn, en daar is de ultieme 
ontspanning en de ultieme veiligheid. Van daaruit kun je weer de voor jou bestemde 
keuzes maken en kom je weer terug op jouw pad in het leven. 
 
Er wordt ook wel gezegd:  
 

"Je zorgen maken verandert niets aan je toekomst maar verstoort je vrede hier en nu" 
 
 
Praktisch 
Jouw eerste online-bijeenkomst is gratis. Daarna kun je een strippenkaart voor drie 
bijeenkomsten kopen voor €50,- (incl. btw). 
De bijeenkomsten duren 1,5 uur. 
Het is niet nodig om ervaring te hebben met Verbindende Communicatie en Mindfulness. 
Check onze website voor details en data: 
 
https://www.toegepastehelderheid.nl/nu-ff-pauze-met-j-j  
  
 
 
 
 


