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Jij kan kiezen
hoe jij je voelt
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KEUZEVRIJHEID
Er is altijd een weg om je
beter te voelen.
En die kan je vinden door het
onderscheid te leren maken
tussen wat goed en wat niet
zo goed voelt. Door het te
voelen, komt er meer
keuzevrijheid .
Hoe bewuster je je wordt van
je gevoelens, hoe meer
nuances van gevoelens je
ontdekt.
Je leert een heel spectrum
aan gevoelens kennen die je
kunt rangschikken tussen
heel goed en helemaal niet
goed.
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Vreugde
Liefde
Passie
Enthousiasme
Geloof
Optimisme
Hoop
Tevredenheid
Verveling
Pessimisme
Frustratie
Overweldiging
Teleurstelling
Twijfel
Schuld
Ontmoedigd
Boos
Haat
Jaloers
Onwaardig
Angst
Depressie
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GEVOELIGER
Als je sensitiever wordt, ben je
alerter voor al deze nuances
van gevoelens.

Het mooie aan vrijheid is dat je
geen verkeerde keuzes kunt
maken.

En die gevoelens tonen jou de
weg naar vreugde. Een weg
die je kunt gaan door vanuit je
huidige gevoel te gaan kijken
hoe je je beter kunt voelen.

Als je een keuze gemaakt hebt en
achteraf blijkt dat het jou geen
goed gevoel geeft, dan is het
weer duidelijker geworden wat
niet bij jou past.

Ook al is het maar een klein
beetje. Hoop voelt beter dan
frustratie. Boosheid voelt
beter dan depressie...

En zo ontdek je steeds meer wat
voor jou écht belangrijk is,
waardoor je steeds gemakkelijker
en betere keuzes kunt maken.
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TOOL

SPEEL
Hier is een spelletje dat je kunt doen wanneer je een
keuze wilt maken. Het maakt niet uit of het gaat om
een vrij onbelangrijke keuze zoals wat je wilt doen op
een zonnige zondag, of als het gaat om belangrijke
levenskeuzes.
Zet de verschillende keuzes naast elkaar: A, B, ...
Je kunt dit in je gedachten visualiseren bijvoorbeeld.
Voel
In plaats van de pro's en contra's af te wegen, wat we
meestal doen, ga je bij elke optie voelen. Welk gevoel geeft
jou die keuze?
Meeste vreugde / Minste weerstand
En welke keuze geeft jou nu het beste gevoel, het meeste
vreugde? Of welke keuze geeft de minste weerstand, als het
gaat om keuzes die allemaal niet zo goed voelen?
Experimenteer, speel ermee en geniet van jouw keuzes :-)
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