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Grow with me 
 Werkboek 



Hey YOU!
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 Deel onderweg je ervaringen met mij via:        

" M e e r  d a n  j e z e l f
k u n  j e  n i e t  w o r d e n .
J e  k u n t  w e l  m e e r  
j e z e l f  w o r d e n . "

 
Mijn naam is Marijke ten Brink, 35 jaar en ik
ben werkzaam als Transformatie coach. Ik

begeleid dagelijks vrouwen bij het
ontwikkelen van hun bewustzijn én het helen
van blokkades die niet langer wenselijk zijn
en een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en
authenticiteit in de weg staan. Met als doel
dat zij zich krachtig en sterk voelen en weer

totaal zichzelf durven zijn! 
 

Wil jij meer jezelf worden? Jezelf beter leren
kennen en ontwikkelen? Dan zit je hier goed!

In dit werkboek wat je zojuist gedownload
hebt deel ik een aantal oefeningen die je

kunnen helpen tijdens je innerlijke
ontdekkingsreis naar meer bewustzijn en

persoonlijke ontwikkeling.
 

In dit werkboek vind je hele fijne en mooie
tools om inzicht te krijgen in jouw

binnenwereld. Dat is stap 1. 

Stap 2 is practise, practise, practise
oftewel oefenen! Herhaling is belangrijk
om de tools die ik je o.a. in dit werkboek

meegeef te integreren in je dagelijks
leven. Pas dan zul je er profijt van

hebben en gaan merken dat je leven
meer kwaliteit krijgt! 

 
Stap 3 vertel ik je meer over aan het

einde van het Werkboek. Eerst maar is
aan de slag met de eerste twee stappen!

 
Enjoy it!

Liefs, Marijke

 Ik ben benieuwd!      



Doel 1

Doel 2

actie

actie

actie

actie
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Plant vandaag je zaadje op over een tijdje de vruchten te kunnen plukken. 
Oftewel, zet vandaag je intentie. Wat is je doel? 

Wat wil jij aan het einde van 't einde van deze GROW WITH ME Werkboek bereikt hebben? 
 

Het stellen van doelen gaat je helpen om meer focus te krijgen in je leven en daadwerkelijk stappen
te gaan zetten naar dat droomleven wat jij voor jezelf mag creëren. 

Schrijf zo concreet mogelijk op wat je wil bereiken en wanneer je dit bereikt wil hebben. 
 

Schrijf per doel op welke actie je gaat nemen om tot dat doel te bereiken. 
Geef dat zaadje voldoende licht en water, dan pas zal het groeien. 

Oftewel, wees dagelijks bezig met je doelen, geef 't positieve aandacht en 
zet iedere dag een stap in de richting van je doel, hoe klein die actie ook, je groeit!  

Vergeet niet de genieten van de reis! 
 

Enjoy! 

Focus op je doelen!

Tijdens het 1:1 coach traject (zie
einde van dit werkboek) ga ik je

krachtige manifestatie tools geven
die je groei doen versnellen!



 

 
“YOUR BELIEFS BECOME YOUR THOUGHTS,

 
YOUR THOUGHTS BECOME YOUR WORDS,

 
YOUR WORDS BECOME YOUR ACTIONS,

 
YOUR ACTIONS BECOME YOUR HABITS,

 
YOUR HABITS BECOME YOUR VALUES, 

 
YOUR VALUES BECOME YOUR DESTINY.”

  
                                                   - Mahatma Gandhi
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Energie
Meer kennis over Energie is de sleutel tot je persoonlijke ontwikkeling en een lichter en gelukkig

leven. Energie is overal in ons en om ons heen. Klinkt dat vaag en zweverig? Misschien een beetje,
dat is het alles behalve, het is wetenschap! Ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen.

 
Je kent het wel, je komt een ruimte binnen en voelt direct een negatieve vibe of misschien juist

een hele fijne vibe. Misschien is er een persoon in je omgeving waarbij jij je niet op je gemak voelt
of instant vermoeid voelt, de energie is zwaar. Je doet werk waar je je kwaliteiten in kwijt kan en
dol gelukkig van wordt, het geeft je energie (hoge trilling). Wanneer je veel ongezonde voeding
eet kun je je moe, futloos en ongelukkig voelen. Vlees heeft bijvoorbeeld een veel lagere trilling

dan fruit. Dit al is energie en zo wordt door van alles om je heen je energie frequentie bepaald en
dat beïnvloed hoe jij je voelt.

 
Als je energetische trilling hoog is, dan trek je als vanzelf ook een hoge energie aan. Je wordt dan
als het ware een magneet voor een gelukkig en licht leven en immuun voor de lagere frequenties

die je een vermoeid en ongelukkig gevoel geven. 
 

Energie hebben we nodig om te kunnen doen wat we moeten doen, maar ook wat we graag
willen doen in het leven. Wanneer jij je energiek wil voelen is het belangrijk om inzicht te krijgen in
je energiegevers en energievreters. Een goede energiehuishouding begint bij bewustwording en

inzicht. 
 

Energiegevers zijn zoals het woord het al zegt, alle dingen die jou energie geven. 
 Acties/momenten die je energiegeven zijn te herkennen aan; 

 
 - je geniet van waar je mee bezig bent

 - je vergeet de tijd 
 - je kijkt er naar uit

 - je denkt amper na bij wat je doet, gaat je natuurlijk en makkelijk af
 - kun je doen onder stress of als je moe bent

 - geeft je mentaal veel energie 
 - het maakt je vrolijk

 
Heb je al meer een idee van wat energiegevers kunnen zijn? Nee? Hierbij een paar voorbeelden:
de zon die schijnt, mediteren, een wandeling in de natuur, sporten/dansen, gezellig met anderen

zijn of juist tijd voor jezelf kan je energie geven.
 

"Become more aware of what's really worth your energy."



at.Mawun coaching

Tjdens het 1:1 coach traject gaan we dieper in
op energie. Ik leer je om negatieve energie te
shiften & ik ga je alles leren over het shiften

naar een hoge energie frequentie &
manifesteren! 

Oefening: 
Schrijf in de onderstaande tabel welke energiegevers (hoge energie frequentie) en
energievreters (lage energie frequentie) jij ervaart in je leven. Schrijf alles op wat er in je
opkomt waar je een positief, opgewekt en blij gevoel van krijgt en waarvan jij een negatief,
onprettig, vermoeid, zwaar gevoel van krijgt. Dit kunnen niet alleen situaties of dingen zijn,
maar ook mensen in je omgeving. Wees eerlijk naar jezelf. 

Energiegevers Energievreters 
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Naast energiegevers zijn er ook energievreters. Herken je dat gevoel dat je leeg gezogen wordt?
Het gevoel dat je niet meer kan, op bent, moet opladen? Bijvoorbeeld na een dag werken met veel

vergaderingen of wanneer je naast je werk veel aan je hoofd hebt, veel piekert of bepaalde mensen
die je moeilijk kunt verdragen. Dan hebben we het over energievreters (lage energie frequentie).

 Acties of momenten waarbij je energie weg lekt zijn onder andere te herkennen aan:
 

 - de tijd lijkt stil te staan, gaat langzaam
 - je kijkt er niet naar uit, je kijkt er misschien zelfs tegen op 

 - weinig concentratie 
 - je nauwelijks motivatie ervaart

 - die je (mentaal en/of lichamelijk) moe maken of uitputten
 - datgene wat je niet makkelijk afgaat of waar je aan zou moeten werken  

- overprikkeling of irritatie. 

En welke conclusie kun je trekken? Waar mag je
meer van doen & waarvan minder?



at.Mawun coaching

Tip: Wil je écht leren mediteren? Check dan de
Online Meditatie Training op de website, daarin

leer ik je alles over meditatie én kun je direct
aan de slag met de 4 begeleide meditaties! 

Mediteren
Meditatie kan je heel veel opleveren. Het helpt je ontspannen, je kunt er inzichten door krijgen én

het helpt je om meer aanwezig te zijn in het huidige moment. Je kent het vast wel dat je met
regelmaat met je gedachten op een andere plek bent. Je zit bijvoorbeeld in de auto en laat de

situatie van werk wat je net hebt mee gemaakt als een video nog eens afdraaien in je gedachten
of je bent bezig met wat er in de toekomst mogelijk staat te gebeuren, boodschappen die je
moet doen, sporten of een belangrijke afspraak over 2 dagen waar jij je druk over maakt. Een
groot deel van de tijd zit je met je gedachten ergens anders én dat kost een hoop energie. 

 
Jouw lichaam geeft signalen en sensaties aan in het huidige moment. Niet gister, niet morgen,
nee NU! Er zijn vaak zoveel prikkels waar je door afgeleid wordt dat je niet volledig aanwezig
bent in het NU, waardoor je voorbij gaat aan deze signalen. Je bent niet volledig in verbinding

met jezelf, wat wel van cruciaal belang is als jij je energiek, ontspannen en gelukkig wilt voelen. 

Wat ervaarde je tijdens de check in meditatie? Welk inzicht heb je gekregen? 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Mediteren heeft nog altijd een wat zweverig
imago, maar het is niets meer dan aanwezig

zijn bij jezelf en het huidige moment. Mediteren
is o.a. een manier om je energie(frequentie) te
shiften! En weet je nog, dat is wat je wilt om je

lichter en gelukkiger te voelen! 

www.atmawuncoaching.nl

Bekijk de video

https://youtu.be/hmCiu95JNcY


NO ONE IS YOU 
THAT IS 

YOUR POWER!
 

UNLOCK
YOUR POWER!
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datum: 
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________

datum: 
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________

datum: 
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________

De simpelste manier om je instant happy te voelen is dankbaar zijn. Dankbaarheid is
namelijk één van de hoogste energie frequenties die er is. Hoe hoger je energie

frequentie hoe bewuster, gelukkiger en vrijer jij je voelt. You know that! Het tellen van je
zegeningen helpt je om te kijken naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. Je kunt

dankbaarheid zien als een vergrootglas: het vergroot de goede dingen in je leven.
Wanneer je bewuster gaat kijken naar waar je dankbaar voor bent in je leven zul je ook
gaan zien welke dingen en mensen belangrijk voor je zijn. Je zult dan geneigd zijn om

daar meer tijd en aandacht aan te besteden, met een fijner leven als gevolg.

Dankbaarheid

Dankbaarheidsoefening :
Schrijf iedere dag voor het slapen gaan 3 dingen op waar je dankbaar voor bent.  
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Tip! Het oplossen van je blokkades
o.a. d.m.v. ademwerk én mediteren

zijn ook twee manieren om je energie
frequentie omhoog te brengen. Je

gaat hiermee aan de slag tijdens het
1:1 coach traject!



Instant
ontspanning

Als we gestrest zijn, nemen onze longen minder zuurstof op. Hierdoor spant het lichaam zich aan,
het verstrakt. Als we ons gespannen, angstig of bezorgd voelen, is het ademhalingspatroon

meestal vrij snel, wat het sympathische zenuwstelsel activeert, onze vecht- of vluchtreactie die
onze stresshormonen aanzet. Na verloop van tijd belast deze overmatige hormoonproductie het

lichaam en kan dit leiden tot vermoeidheid en andere gezondheidsproblemen.
 

Bewuster leren ademen is een mooie oplossing voor een ontspannen lichaam en geeft. Het zorgt
ervoor dat het parasympatische zenuwstel wordt geactiveerd, dit is het zenuwstelsel wat ons

kalmeert. Dit heeft een positieve invloed op het in controle houden van stresshormonen,
waardoor jij je drukke hoofd  tot rust kunt brengen.

 
Je ademhaling is dus een goede graatmeter voor hoe het met je gaat. Het laat zien waar zich
blokkades bevinden in je lichaam. Onze negatieve ervaringen en heftige gebeurtenissen uit het

verleden zijn namelijk ook verbonden met onze ademhaling. 
 

Hoe sneller, oppervlakkiger en hoger (borst) je ademhaling zich bevindt, hoe onrustiger en meer
gespannen jij je zult voelen en hoe meer jij in je hoofd zult zitten. Wanneer je ademhaling dieper
is, lager in de buik, hoe meer jij je ontspannen zult voelen, minder snel stress zult ervaren én meer

vanuit je intuïtie kunt leven. 

Bekijk de video

Je ademhaling is dé tool om je direct 
terug te brengen in het huidige moment 

en om te ontspannen. 
En het mooie is, je hebt hem altijd bij je!  

Hoe zit het met jouw ademhaling?
 

Laten we samen een 
ademhalingsoefening doen! 

Bonus! Tijdens het 1:1 coach traject ontvang je één ademwerk sessie als bonus omdat 't voor mij een life
changing doorbraak is geweest! Ademwerk is een Transformatie methode wat er voor zorgt dat blokkades
(trauma's) die opgeslagen liggen in jouw systeem loskomen waardoor je ze kunt helen. Daarnaast is het dé

snelweg van je hoofd naar je hart. Tijdens een ademwerk sessie kun je prachtige inzichten krijgen! 
Ademwerk verbetert niet alleen je ademhaling, maar ook de kwaliteit van je leven!

Het werkt enorm transformerend! Echt een aanrader! 

https://youtu.be/FSgYxl9dt9Q


Journaling
Journaling is ook een mooie manier om je hoofd leeg te maken. Door te schrijven wat je mee maakt,
hoe jij je daarbij voelt, hoe je handelt, etc.  schrijf je letterlijk uit je hoofd wat er in je speelt en kun je

meer bewustzijn krijgen over je gedachten en emoties. Wanneer je hier meer bewustzijn op hebt,
worden je patronen duidelijker en kun je er voor kiezen deze te doorbreken. Voor je start met de journal

oefening wil ik je uitnodigen om de incheck meditatie te doen. 

Journal oefening: 
Beantwoord de volgende vragen en schrijf op wat er in je opkomt, 
denk er niet te lang over na, er is geen goed of fout. Schrijf zo uitgebreid mogelijk. Zie je journal
dagboek als een goede vriendin die je alles kunt vertellen, zelfs de meest intieme, genante details
van je leven. Je journal is je safe space, het is veilig om te delen. 

Tijdens het 1:1 coach tracject ga je 3
maanden aan de slag met je

binnenwereld. Hierdoor zul je meer
ontspanning en rust in je hoofd ervaren,  
makkelijker keuzes kunnen maken én je
zelfverzekerder en gelukkiger voelen!

Wat heb je vandaag meegemaakt? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Wat houdt je momenteel het meest bezig?

Schrijf letterlijk op wat je hebt gedaan en wie je hebt gezien, wat je hebt gezegd, etc. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Wat zou je anders willen in je leven?

Welke eerste stap kun je zetten om verandering te brengen? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

"A journal is your 
completely unaltered voice."



Unlock your power 
 1:1 traject

 
Dit was 'm! Je bent door het gratis E-book heen.

 
Is je vlammetje weer harder gaan branden door het innerlijk werk wat je hebt gedaan de afgelopen

periode? Dan heb ik goed nieuws voor je! 
 

Je kunt nu doorpakken en écht die verandering gaan maken door in te stappen in 't 

UNLOCK YOUR POWER 1:1 traject 
 

Tijdens dit 3 maanden traject ga je next level aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling! 
Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wie je bent en wat je wilt in het leven. 

Na het traject voel jij je rustig, zelfverzekerd en krachtig! 
 

UNLOCK YOUR POWER!! GUN JEZELF DIE BOOST VAN ONTWIKKELING EN GROEI!
 

Het traject heeft een waarde van ruim €655,- maar jij betaald nu €350,- ! 
betalen in 2 termijn is mogelijk. 

 
 
 

at.Mawun coaching
+5999 682 4925

atmawuncoaching@gmail.com
 

Ik kijk er naar uit je 
te ontmoeten! 

3 maanden coachtraject

6 x een 1:1 coach sessie 
 

Incl. Werkboek met kennis & praktische
transformerende opdrachten die je eenvoudig

kunt toepassen in je dagelijks leven! 

Transformerende ademwerk sessie

Masterclass manifesteren

Super krachtige energie meditatie!

4 affirmatie kaarten

+ 4 transformerende bonussen! 

ARE YOU IN?! 
Je bent één stap verwijderd van de
start van je next level transformatie

en dat is je aanmelden voor een
gratis kennismaking via:

t.w.v. €655,- jij betaald €350,- 

Liefs, Marijke

ONLINE & OFFLINE

Tip: Zet je loopbaanbudget in of 
vraag je werkgever om de coaching mogelijkheden.


