Eerste 3 signalen
Cherryl
en tips

Disclaimer
Met alle kennis, zorg, aandacht en liefde is dit e-book voor jou voorbereid opdat jij
jouw persoonlijke “AHA”momenten verkrijgt en de beste en meest positieve
resultaten behaalt. Ten allen tijde is het jouw keuze en verantwoordelijkheid om
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doorlopen is dan voor de ander. Indien er een ontevreden resultaat uit volgt, ben
ik, Cherryl van Cherryl Challenges, hier niet voor aansprakelijk te stellen.

Copyright
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dit e-book worden gekopieerd, digitaal of fysiek worden verspreid of anderzijds
openbaar worden gemaakt zonder nadrukkelijke toestemming van mij.
Indien je ziet dat iemand zonder mijn toestemming dit e-book of delen ervan
verspreidt, meld dit dan via mijn e-mailadres (zie hieronder) of via een bericht via
mijn Facebookpagina (zie overige contactmogelijkheden op de laatste pagina van
dit e-book).
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Dit e-book is voor jou
Natuurlijk is dit e-book voor jou ☺
Gratis en voor niets!
Een mooie, handige manier om kennis te maken met
jouw perfectionisme. Om na te gaan of jij je herkent in de genoemde signalen.
Om je er bewust van te worden in hoeverre die signalen al dan niet bij jou spelen.
Misschien herken je je er totaal niet in!
Maar misschien toch ook weer wel… en zou je er iets mee of aan willen kunnen
doen. Dat kan al met dit gratis e-book.

“Hoi, ik ben Cherryl, jouw Positive Mindset coach.
Wil jij dat je perfectionisme jou niet of niet meer in de weg zit?
Dan ben ik er voor jou: ik help je graag een Tevreden Perfectionist en
bovenal een TEVREDEN PERSOON te worden en te blijven.”
Ik heb meerdere signalen voor je uitgewerkt in een meer uitgebreid e-book.
Natuurlijk ook weer met direct te gebruiken tips. Hier vraag je het aan.
Maar ga gerust eerst met dit e-book met de eerste drie signalen aan de slag voordat
je dat doet… Wie weet wat je hier al mee zal ontdekken en bereiken!

Tips voor bij dit e-book
Ik geef je graag enkele bruikbare voorbereidingstips mee in hoe je actief en effectief
met de inhoud van dit e-book kan omgaan. Ga niet alleen voor de herkenning, maar
ook voor de verandering en dus ook voor ACTIE!
Tip 1 Neem uiteraard sowieso dit e-book door ☺
Tip 2 Ga met de tips behorende bij die signalen aan de slag
Tip 3 Plan evaluatie-/reflectiemomenten in om je acties mee door te nemen en te
herhalen (yes, zelfs wanneer het lijkt alsof je er he-le-maal geen tijd voor hebt)
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SIGNAAL 1

ALLES MOET PERFECT ZIJN

Yes, álles moet perfect zijn, want anders is het NIET goed of NIETS waard.
Je hebt je he-le-maal voorbereid en dan gaat er iets mis.
Of uit het resultaat blijkt dat er ergens iets niet goed is opgepakt.
Je had een ander resultaat verwacht of gehoopt. Je bent teleurgesteld.
Terwijl er misschien wel delen van waar je mee bezig was heel goed zijn verlopen
of in ieder geval voldoende om dit gewoon zo te laten of om er een volgende
stap in te kunnen nemen.
Maar omdat het niet perfect is in jouw ogen, stelt het allemaal niets voor.
Het had perfect moeten zijn en dat is het niet!

Tip bij signaal 1
Verdeel datgene waar je mee aan de slag gaat op voorhand al in – kleine – delen.
Wanneer er iets goed – of goed genoeg – is verlopen, dan VIER JE DIT.
Je gaat het echt VIEREN!!!
Al is het met een huppeldansje of met een kreet op Facebook plaatsen over jouw
succesmoment of dat je appt of belt met iemand om erover te vertellen. En met
dat positieve gevoel wat er uit voortkomt, ga je de uitdaging aan om de ‘minder
goed’ verlopen stukjes te verbeteren.
Wat pak jij op of waar ben je momenteel mee bezig en hak je alsnog in stukken?
☺
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SIGNAAL 2

CONTINUE KRITISCH ZIJN

OEPS… Continue KRITISCH zijn, vooral de foutjes zien, in plaats van wat je
vooral GOED hebt gedaan.
Een groeiproces gaat met de nodige ups en downs, wat ook vrijwel automatisch
betekent dat je dingen goed kan doen en soms ook fout. Hier dacht je wellicht
aan toen je het eerste signaal doornam. Maar wanneer je alleen maar gefocust
bent op die fouten en niet trots kan zijn op wat je ook wèl goed doet, wèl goed
kan, wèl hebt geprobeerd en hebt gedurfd, dan kom je al snel in die vicieuze
cirkel en leidt dit signaal van perfectionisme je naar vooral meer stress,
overspannen raken en straks NIETS meer goed kunnen doen… wie weet wel die
gevreesde, maar helaas bekende burn-out.

Tip bij signaal 2
Is er een taak die je vaker uitvoert of uit zal – moeten - voeren?
En heb je er elke keer minimaal bijvoorbeeld 1 uur voor nodig?
Dan spreken we nu af dat je de komende vijf keer – of zelfs de komende tien keer
als je hier echt die positieve verandering in je systeem wil krijgen – deze zelfde
taak doet, maar dan... IN EEN HALF UUR in plaats van dat hele uur.
Oeps, misschien gaat je hoofd er nu spontaan van tollen.
Maar toch daag ik je hier graag mee uit. Wat ga jij doen in dit half uur?
Pak je de meest prangende onderdelen van je taak op?
Of doe je alles een beetje?
Wanneer is het meer ‘af’, wanneer minder?
Met welk resultaat zou je toch sneller genoegen nemen?
Print anders deze pagina uit en schrijf hieronder welke taak jij in tijd gaat
minderen... In de helft van de tijd!
→ ………………………………………………………………………………………………………………………
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SIGNAAL 3

ANDERMANS WOORDEN ALS EEN AANVAL ZIEN

Woorden van anderen als een aanval zien op al je probeersels, al je prestaties,
je ambities, je visie, je mening, ook je emoties.
En dan ben je zelf vast al heel kritisch op jezelf.
En hoe vervelend kan het soms zijn wanneer een ander nét die ene fout ziet –
waar je jezelf al flink mee om de oren slaat – en kritiek levert. Pffft.
De ene keer is het opbouwende kritiek. En hoopt jou er mee te helpen om het
een volgende keer echt beter te kunnen doen. Voor jezelf, voor datgene wat je
graag wilt bereiken. En dan nog voelt het voor jou alsof JIJ hebt gefaald.
De andere keer vindt die ander ook dat je hebt gefaald en zal die persoon dat ook
duidelijk maken, bijvoorbeeld in de houding, toon, gezichtsuitdrukking, bepaald
woordgebruik, etc.
En dan voelt het alsof je wel door de grond kan zakken!
Het zou zo mooi zijn als jij zèlf kan bedenken dat je én ook goede dingen hebt
gedaan én je met zinvolle feedback en tips verder kan komen.

Tip bij signaal 3

Probeer in de ‘heat of the moment’ van kritiek ontvangen niet meteen – af – te
reageren op de persoon. Én op jezelf. Op een later moment ga je het vooral
aanwezig voelen dat je dat ene moment heel graag anders had willen aanpakken.
Dus niet meteen reageren en even een afstand nemen (even weglopen of
gewoon je mond niet meteen opendoen). Stilstaan bij wat de ander heeft gezegd
(vooral de inhoud en voor een klein deel ook ‘hoe’ het gezegd werd) én ook of je
het ook echt wél of niet met het kritiek eens bent. En waarom.
Behoefte om dit in haar volledigheid op te pakken? Doe dit effectief met mijn
gratis 5-stappenplan ‘Kritiek de baas zijn’. Via je laptop of mobiel klik je op deze
link en schrijf je je gratis in. Ontvang het stappenplan in no time!
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Van perfectionisme
naar positiviteit
(gratis e-book)
Hoe mooi is het om op een gegeven moment te realiseren dat je BOVEN die
herkenbare signalen staat?
Dat je ermee om weet te gaan in plaats van ze je te laten overheersen?

HEERLIJK BEVRIJDEND TOCH….
Naast de drie signalen met tips uit dit gratis e-book zijn er nog meer signalen
die jij wellicht bij jezelf zal herkennen! Je kan dan ook doorgaan door je in te
schrijven op het meer uitgebreide e-book.

Download je dit e-book dan
hier of op de afbeelding?
Uiteraard… volgen ook
direct inzetbare TIPS!
Meer signalen die je misschien ook nog bij
jezelf herkent.
Meer tips die je vandaag nog kan toepassen
of kan inplannen voor in de komende dagen
om uit te voeren.
YES, LET’S GOOOOOOOOO!
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EN
HOUD DIT IN DE GATEN:

Maandcursus: Het ABC van een Tevreden Perfectionist
Ja, dat kan jij echt worden.
Niet alleen maar grip krijgen op je perfectionisme, maar er ook echt
BOVEN GAAN STAAN en de TROTS voelen hoe jouw perfectionisme er
VOOR JOU kan zijn. Trots en tevreden kunnen zijn over… over jezelf.

Dertig dagen lang élke dag met 1 thema en bijbehorende vragen
oftewel uitdagingen aan de slag gaan, samen met anderen in een
besloten online groep.
Wil jij hiervan op de hoogte gesteld worden wanneer er weer een
groep start? Stuur mij dan gerust een e-mail, een berichtje op
Facebook (check er ook meteen de fijne, positieve recensies) of kom
vast naar de gratis besloten groep.
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Laten we in contact blijven!
♥ Facebook ♥
Klik hier: www.facebook.com/cherrylchallenges
♥ Algemene Facebookgroep ♥
Klik hier: www.facebook.com/groups/detevredenperfectionist/
♥ Instagram ♥
Klik hier: www.instagram.com/cherrylchallenges
♥ LinkedIn ♥
Klik hier:
www.linkedin.com/in/cherryl-abdoelkariem-9871ba95/
♥ Pinterest ♥
Klik hier: https://nl.pinterest.com/cherrylchallenges/
♥ E-mailadres ♥
Klik hier: cherrylcoacht@gmail.com
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