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Inzichten na de buitenactiviteit  

 
 
 
Ik voel me nog altijd 21 in mijn hoofd. 
 
Ik was blij dat anderen op mij bleven wachten. 
Dankzij hun steun kon ik terug verder. 
 
Ik heb hulp nodig om verder te gaan. 
 
Positief en negatief ervaren samen, dat versterkt de groep. 
 
Het is mooi geweest. 
 
Deze leuke ervaring heeft mij ontroerd. 
 
Verbondenheid creëer je door samen iets te ervaren. 
 
Je wil vooruit. 
 
Ik was aan het zoeken hoe ik de andere kon helpen terug vooruit te gaan. 
 
Ik heb bijgedragen aan het succes van de andere. 
 
Je helpt en je krijgt hulp. En samen ga je terug vooruit. 
 
Ja, ik wil dat doen!  
 
We gaan het toch doen. 
 
Als je focust blijft houden, wat er ook gebeurt, dan kun je het aan. 
Als er geen focus meer is, dan word je bang. 
 
Ik heb veel voldoening gehad. Ik ben fier op mezelf. 
 
Het was ineens gedaan omdat ik geen doel en geen focus meer had. 
 
Als de andere dat kan, dan kan ik dat ook. 
 
Ik heb nooit gedacht: ik ga stoppen. 
 
De aanmoedigingen deden mij zo deugd. 
 
Maar die eerste aanmoedigingen waren onwennig. 
Na een tijdje vond ik dat leuk. 
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Het was leuk het samen te doen. 
 
Er was altijd iemand om een babbeltje mee te maken. 
 
Uiteindelijk heb ik niet zo veel nodig om content te zijn. 
 
Je moet gefocust blijven. 
Zeker als je denkt: ja, ik ken het. 
 
De verbondenheid was positief. 
 
Ik ben echt fier dat ik beëindigd heb. 
 
Iets anders doen dan gewoonte, maakt mij zenuwachtig. 
 
Vroeger zou ik het niet alleen gedaan hebben. 
En ik besef ook dat je niet alles alleen kunt. 
 
Alles alleen doen houdt meer risico in. 
 
Ik heb mijn grenzen verlegd. 
 
Ik ben blij dat ik het gedaan heb. 
 
Ik verschiet van mezelf. 
 
Door het de andere zien doen, besefte ik dat ik het ook kan. 
 
Ik ben echt fier op mijn eigen. 
 
In het begin zat ik nog wat in mijn comfortzone 
 
Ik dacht, als ik niet meega, ga ik iets missen. 
 
We zijn met een tof groepje. 
 
Op een bepaald moment heb je geen houvast meer. 
Dan had ik ook geen vertrouwen meer. 
 
Maar door de aanmoedigingen kreeg ik terug vertrouwen. 
 
Door de onzekerheid in mezelf had ik geen vertrouwen meer. 
 
Door iemand die op afstand kijkt, kan ik terug verder. 
 
Voelen. Voelen. 
En dan, stapje voor stapje. 
 
De aanmoedigingen van de anderen helpen mij vooruit. 
 
Ik doe te veel uit angst om iets te missen. 
 
Door de lat te hoog te leggen, doe ik veel te veel zaken op karakter. 
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De natuur geeft mij een rustig gevoel. 
 
Ik heb het op mij laten afkomen en ben verder gegaan op gevoel. 
 
Ik kreeg advies maar toch kon ik mijn eigen keuze maken. 
 
Stap voor stap. 
 
De groep was super. 
We moedigen elkaar aan. 
 
Ik nam hoe het kwam. 
Je kan niet alles naar je hand zetten. 
 
Door rustig te zijn en in mijn kracht te staan, aanvaard ik dat ook. 
 
Ik was dankbaar tot waar ik al gekomen was. 
 
Sta in je eigen kracht. 
 
Heb vertrouwen in jezelf. 
 
Door de anderen te zien genieten kwamen de leuke herinneringen van vroeger naar 
boven. 
 
Ik was blij om de anderen te zien. 
 
De overwinning van de anderen ontroerde mij. 
 
Het advies van de anderen heeft mij geholpen de juiste keuze te maken. 
 
Dat kan niet, dat ik dat niet kan. 
 
Ik was ongeduldig omdat ik de anderen wou volgen. 
 
Ik hoef niet altijd zo snel te gaan. 
 
Ik ga meer in- en uitademen. 
 
Het is OK om hulp toe te laten. 
 
Het was een overwinning. 
 
We hebben veel plezier gemaakt. 
En ik genoot van het plezier van de anderen. 
 
Het enthousiasme van de anderen geeft mij de goesting om iets meer te doen. 
 
Het is maar een klik maar het maakt een groot verschil. 
 
Ik wil niet meer vluchten in mijn werk. 
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Grenzen, en een klik maken. 
 
Zeg nooit ‘nooit’. 
 
Pak de kans als ze er is. 
 
Eerst zat ik in het gevoel en dat was fijn. 
Ineens begon ik na te denken en kwam de angst en de stemmetjes. 
 
Het ‘moeten’, de gejaagdheid, zorgen voor ongelukken. 
 
Ik wil het wat rustiger aan doen. 
 
Ik hoef me niet te spiegelen aan de andere. 
Ik wil dicht bij mij blijven. 
 
Kijk eens voor jou, achter jou en weet dat er hulp is. 
 
Ik merk da tik bij de groep hor, hoewel ik de neiging heb om mij erbuiten te zetten. 
 
Ik kreeg hulp om de eerste stap te zetten. 
 
Ik ben heel veel alleen, maar ik hou van verbinding. 
 
Ik mis in feite wel de andere. 
 
Ik maak het mezelf moeilijk om alleen in het leven te willen staan. 
 
Geen bullshit, klim! 
 
Ik wil verbondenheid delen. 
 
Ik wil manieren zoeken om in verbinding te komen met anderen. 
 
Durven naar de anderen te gaan. 
 
Leuk en confronterend. 
 
Ik bel heel content! Ik heb het gedaan! 
 
Ik stond in mijn kracht en daardoor was ik rustig. 
 
Door veel na te denken komt het niet goed. 
 
Beter stap voor stap dan 1 grote stap te zetten. 
 
Het leven is vallen en opstaan. 
 
Je wordt er sterker van. 
 
Ik heb genoten, het was een toffe dag. 
 
Je moet stap voor stap. 
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Niet te veel willen springen. 
 
Eens je tegen jezelf zegt “Het lukt niet”, dan lukt het ook niet. 
 
De motivatie en de aanmoedigingen waren super. 
 
Ik voelde een energieboost. 
 
Het was een oefening in loslaten. 
 
Ik doe veel alleen, maar ik zie nu dat ik erover geraak. 
 
Veel makkelijker met de hulp van de andere. 
 
Loslaten is mijn grootste uitdaging. 
 
Als ik een moeilijk moment heb, wil ik in de toekomst terug gaan naar de winnaar 
die in mij zit. 
 
Ik heb losgelaten en ik heb het beleefd. 
 
Ik kan niet alles alleen blijven doen. 
 
Andere mensen kunnen de dingen ook wel goed doen. 
 
Nu weet ik dat ik kan loslaten. 
 
We zien je graag, ook met je colère! 
 
Stap voor stap vooruit kijken. 
 
Ik wil mee met de groep zijn. 
 
Iets meer stilstaan en genieten. 
 
Genieten van elke stap en dankbaar zijn voor elke stap. 
 
Het eerste deel was altijd moeilijk, zeker in het midden. 
Eens daar voorbij, gaat het beter. 
 
Goed ademen gaf mij stabiliteit. 
 
Doe eens iets zelf. 
De voldoening van het zelf te doen. 
 
Jet moet het maar gewoon doen. 
Zet de eerste stap. 
 
Ik ben een gevoelsmens. 
En ik merk nu dat ik te veel mijn intuïtie onderdruk. 
 
Ik was blij dat ik niet moest volgen. 
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Doe gewoon voort. 
 
Lachen geeft kracht. 
 
Lachen helpt. 
 
Ik ga meer lachen en meer springen. 
 
Mijn buik volgen. 
 
 
 
 
 

Ademhaling 
Schoonheid 

Duaal 
Doorzetting 

Trots 
Opluchting 

Zwijgen 
 

Ontroering 
Overwinning 

Focus 
Verbondenheid 

Bevestiging 
Gedrevenheid 

Fier 
 

Klik 
Rust 

Gefascineerd 
Gweldig 
Frappant 

Zelfreflectie 
Dankbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit waren jouw woorden over de buitenactiviteit van de Grow As A Person. De 
woorden die je deelde met de groep. 


