Your Business
10 bold tips
to
the
to be brave
How to live
the life you
Next
Level
want and being you
MODULE 0

De weg naar succes begint met een kleine stap!

the
big
leap

www.mthcoaching.nl

WEEK 0 - THE BIG LEAP
Welkom bij je eerste stap op weg om jouw business naar the next level te brengen!
De start van een onderneming kan iedereen, maar een onderneming behouden en om door
te groeien naar een volgende stap, dat is voor velen lastig.
Om vast in de juiste mindset te komen, deze week een heel mooi boek van Gay Hendriks;
The Big Leap. Je maakt nu een grote sprong in het diepe en onbekende, wat zeker spannend
is (wat gaat er komen). De komende weken gaan we samen werken aan de fundamenten om
jouw business naar the next level te brengen, zodat je over 10 weken weet waar je staat, wat
je kan, maar vooral ook dat je de juiste mindset hebt om aan de slag te kunnen.
Dit boek en de oefeningen die erin staan zijn echt een heel goed begin hiervan. Ik zou willen
dat ik dit boek gehad had, toen ik een aantal jaar geleden zelf als ZZP-er begon aan mijn
avontuur.
Mindset bepaalt voor 90% de mate waarin je succesvol zal zijn als ondernemer, dus neem
de oefeningen, het boek en alle aanwijzingen die ik je op dit gebied zal geven de komende
weken, heel erg serieus.
De oefening voor week 0 die hoort bij het boek is:
•Lees het boek voor zondag 26 augustus door en maak de oefeningen die Gay erin gezet
heeft voor jezelf. Doe dit echt nauwkeurig en bewust, want het kan je heel veel brengen en is
van belang voor het slagen van je programma....
• Zet op de FB Your Business to the Next Level pagina je verslag met:
1) Wat je ervan geleerd hebt
2) Wat was je grootste belemmerende overtuiging
3) Wat en hoe ga je zaken anders aanpakken
4) Wat was je grootste aha moment tijdens het lezen
5) Overige opmerkingen die je kwijt wil
Ik heb er veel zin in om met jou te werken om jouw business naar the next level te brengen!!

Ilse van de Burgwal xxx
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