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Proficiat met de stap die je gezet hebt om je in te schrijven voor deze 5-weken challenge 'Zijn
wie je werkelijk bent.'

Het gaat er niet om te 'worden' wie je bent, want je bent het al. Je bent het alleen maar vergeten.
Vandaag start je ontdekkingstocht om je te herinneren wie je werkelijk bent.

De eerste opdracht van deze challenge is aandacht geven aan jouw verlangen.

En het verlangen waarover we het hier hebben is niet het streven naar iets vanuit een gemis. Het is een
positief verlangen dat diep vanbinnen uit je hart komt. Het is een gevoel dat jou roept naar iets groters.

Veel stromingen geloven dat verlangen eigenlijk het beginpunt is om je ware pad te leven. Omdat dat
de manier is waarop je ziel met je communiceert. Zo wijst ze de weg naar je ware zelf.

Dus wees eerlijk, waar verlang je momenteel naar?

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar veel mensen vinden verlangen moeilijk...

Ze hebben een diep verlangen naar zelfexpressie, naar schoonheid, naar plezier, naar meer beweging -
naar zich beter voelen in hun lichaam. Maar het past niet altijd in hun keurig uitgestippelde plannen.

Het creëert vaak een innerlijk conflict omdat je niet geleerd hebt te leven vanuit jouw verlangen. En
misschien denk je dat het veiliger is om bepaalde 'moetens' te volgen. Om te doen wat er van je
verwacht wordt in plaats van wat je echt wilt doen. Om je meer te richten op de verlangens van
anderen dan op die van jezelf. Om anderen te laten bepalen wat je nodig hebt of waar je naar moet
streven.

Dit is de eerste stap! Wat zijn jouw verlangens?
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WEEK 1

WAAR VERLANG JE NAAR?



Waar word je blij van?
Stel dat alles mogelijk is en dat geld geen probleem is ... Wat zou je doen?
Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Welke dingen raken jou? Waardoor raak je geïnspireerd?
Wat vond je als kind leuk om te doen?
Waarvan heb je spijt dat je het niet gedaan hebt? (vb. wat jammer dat ik toen niet die opleiding
gevolgd hebt. Of wat jammer dat ik niet mijn grote liefde ben gevolgd.)
Waarop ben je jaloers van anderen?
Wat zou je doen als je het helemaal zelf kon bepalen, als je met niemand rekening zou moeten
houden?

Een eenvoudige, maar daarom geen gemakkelijke vraag!

Hoe kan je weten wat je diep vanbinnen verlangt? Welke verlangens liggen er verborgen onder het stof
en de rommel van alle verwachtingen en je eigen angsten?

Om erachter te komen wat je verlangt, kunnen volgende vragen jou op weg helpen:

Veel plezier met de challenge van deze week!

TIP:

Net zoals veel mensen op reis een dagboek meenemen waarin ze dagelijkse ervaringen
opschrijven, is het ook heel leuk om een dagboek bij te houden tijdens deze challenge.

Een dagboek schrijven zorgt ervoor de je reflecteert op de dingen waar je mee bezig bent. Je kan
het persoonlijk maken en ermee experimenteren door kleuren te gebruiken en erin te tekenen. Of
iets in te plakken.

Schrijven is een manier om dingen te integreren.

En zo heb je een handig hulpmiddel om je ervaringen te verwerken en meer zicht te krijgen op
jouw reis naar wie je werkelijk bent.

Dus ga op zoek naar een leuk schriftje of notebook dat je persoonlijk dagboek wordt! Je kunt
natuurlijk ook een dagboek bijhouden op je computer, maar een schriftje dat op je bureau ligt ga je
misschien sneller eens doorbladeren.

Heb je vragen? Steeds welkom via e-mail of telefoon.
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1.1. WAAR VERLANG JE NAAR?

"There is
nothing

impossible
in this world
for a heart

full of
desires."

 
ABRAHAM  L INCOLN
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1.2. WAAR VERLANG JE NAAR?

mijn lichaam, 
mijn huis, 
mijn relaties, 
mijn werk.

omdat ik me dan het best in m'n vel voel
omdat ik gezond wil zijn
omdat ik me fit wil voelen

Heb je al een paar verlangens genoteerd?

Omdat dit niet altijd gemakkelijk is, geef ik hierbij graag een oefening die je
daarbij kan helpen.

Neem 4 bladzijden in je dagboek en schrijf per blad een thema:

Focus nu op het eerste thema (mijn lichaam) en schrijf op het eerste blad "Dit
is wat ik verlang voor mijn lichaam."
Denk niet te lang na. Maak een lijstje van wat er vanzelf in je opkomt, wat je
allemaal verlangt i.v.m. je lichaam. Als er niets opkomt, ga dan naar het
volgende thema.

Schrijf daarna bij elk verlangen waarom je dit verlangt. Stel dat je
verlangen vervuld is, wat brengt jou dat?

vb. Ik wil terug mijn ideale lichaamsgewicht …

Dit zijn dan jouw diepste verlangens, dat wat je écht nodig hebt om
gelukkig te zijn. 
Doe dit voor elk thema.

Deze oefening is heel krachtig omdat wanneer je duidelijk maakt WAT je wilt,
je verlangens actief worden. Wanneer je je concentreert op WAAROM je je
verlangens wilt, voel je meestal minder weerstand dan wanneer je probeert uit
te zoeken HOE je ze zult verwezenlijken, WANNEER ze zullen komen en WIE
je zal helpen het te doen.

Concentreer je minder op het hoe, wanneer en wie, die je meestal niet in de
hand hebt, en concentreer je op het wat en waarom, die volledig binnen je
macht liggen.



Bronnie Ware was jarenlang verpleegster bij ouderen die in de laatste
fase van hun leven zaten. 

Ze schreef het boek ‘Als ik het leven over mocht doen’ over de laatste
spijtbetuigingen van deze mensen.

 
Het antwoord dat ze het vaakst gaven was:

 
“Ik zou willen dat ik minder hard gewerkt

had en meer tijd had voor mezelf, mijn
relaties en mijn dromen. Ik zou willen dat

ik de moed had om een ‘waar’ leven te
leiden. En niet het leven dat anderen van

me verwachtten.”
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1.3. WAAR VERLANG JE NAAR?

Mensen op hun sterfbed 
hebben het meeste spijt 
dat ze hun verlangens 

genegeerd hebben.
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1.4. WAAR VERLANG JE NAAR?

Hoe gaat het met het formuleren van je verlangens?

Een krachtige aanvulling op het formuleren van je verlangens is
het maken van een dreamboard.

Een dreamboard brengt je verlangens in beeld en deze beelden wekken
positieve gevoelens op. Het gevoel dat je zou hebben als je zou zijn wie
je werkelijk bent.

Door een dreamboard te maken en er regelmatig naar te kijken, ga je
focussen op wat goed voelt, ook al is het nog niet gemanifesteerd.
Daardoor trek je de mogelijkheden open en kan de toe-komst naar jou
toekomen.

Verzamel afbeeldingen van dingen die jou vreugdevol maken. 

Dat zijn de dingen die met jouw ware zelf resoneren. Kleef ze in jouw
dagboek of maak een mapje aan op je computer en plaats er jouw
afbeeldingen in. Het voordeel van een dagboek is dat je er ook woorden
kunt bijschrijven.

Het is super leuk. Laat het een avontuur zijn, een ontdekkingsreis!

Laat jouw dreamboard langzaamaan groeien, telkens je weer iets
tegenkomt waar je een goed gevoel bij krijgt, voeg je het toe. Door er
regelmatig naar te kijken en ermee bezig te blijven, blijf je
geconnecteerd met dat goed gevoel.
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1.5. WAAR VERLANG JE NAAR?

"To bring
anything into

your life,
imagine that
it's already

there."
RICHARD  BACH
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1.6 WAAR VERLANG JE NAAR?

Heb je ondertussen al een beter zicht op je ware verlangens?

Probeer dagelijks even tijd uit te trekken om te schrijven of afbeeldingen
te zoeken van de dingen die je verlangt.

Naast een dreamboard van je verlangens, kan je ook een beeld creëren
in je hoofd. 
Dit noemt men visualiseren.

Visualiseren doe je in feite de hele dag door, maar dan onbewust. Hoe
vaak beeld je je dingen in die niet zo leuk zijn, zoals onaangename
herinneringen die je herbeleeft in je hoofd, of allerlei doemscenario’s die
zich in de toekomst zouden kunnen voordoen… Vaak spelen zich ganse
drama’s in ons hoofd af, zonder dat we het goed beseffen. Maar die
geven ons geen goed gevoel, integendeel.

Daarom is het belangrijk om op een bewuste manier te visualiseren over
de realiteit die jij verlangt.

Tijdens het visualiseren train je je voorstellingsvermogen. In je
hoofd creëer je beelden van je verlangens. Je maakt dus een
concrete voorstelling van waar je naartoe wilt. Het is hetzelfde als
fantaseren, maar dan heel doelgericht en bewust.

Hoe vaker je dit doet en je visualisatie ongecensureerd de vrije loop laat,
hoe duidelijker het beeld wordt van wie je werkelijk bent en wat je in je
leven wilt doen.
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Ga naar een rustige plek, waar je niet gestoord zal worden of luister naar
muziek waar je rustig en blij van wordt. Maak je hoofd leeg door
bijvoorbeeld op je ademhaling te focussen.

Maak dan een tijdreis naar een toekomst waar je van droomt.
Visualiseer alle details: zichtbare zaken, geluiden, gevoelens, …

Krijg je een grote glimlach op je gezicht of misschien wel tranen van
geluk tijdens het visualiseren dan weet je zeker dat je goed op weg bent.

Noteer daarna in je dagboek de belangrijkste inzichten uit je dagdroom.

"Your life
is supposed
to feel good

to you."
ABRAHAM  HICKS
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Deze week willen we je uitnodigen om aandacht te schenken aan je intuïtie.

Intuïtie betekent weten zonder nadenken en wordt ook wel ons zesde zintuig genoemd. Het is in feite
jouw ware zelf die tot jou spreekt en jou boodschappen geeft.

Er is de afgelopen jaren veel interessant wetenschappelijk onderzoek gedaan naar intuïtie en hoe het
werkt. Daaruit blijkt dat intuïtieve beslissingen beter uitpakken dan besluiten waarover je keurig alle
voor-en nadelen op een rijtje hebt gezet.

Als je je logische brein kan laten rusten en gaandeweg meer gaat vertrouwen op je intuïtie en dus op
ware zelf, dan ontwikkel je meer zelfvertrouwen. Je weet dan intuïtief wie je werkelijk bent en wat je te
doen staat, wat er ook gebeurt of wat anderen ook denken.

Je weet bijvoorbeeld dat je op die plek moet zijn en op dat moment met die persoon moet spreken. Of
je weet dat het niet klopt wat iemand zegt hoezeer hij jou ook probeert te overtuigen.

Wil je je intuïtie ontwikkelen, dan is het belangrijk om regelmatig tijd en ruimte vrij te maken
om stil te zijn, om te luisteren, om te ontvangen, om af te stemmen.

Als je de hele tijd druk aan het denken, plannen, analyseren en piekeren bent, is er geen ruimte voor
jouw innerlijke stem om zich te laten horen.

Afstemmen betekent ook dat je je niet door van alles en nog wat laat af-leiden, maar dat je naar een
andere leiding gaat luisteren. Gaandeweg ga je merken dat die veel waardevoller, rijker, liefdevoller is
als wat je ooit zelf kan bedenken.

Meditatie kan jou helpen om stil te worden en je woelige gedachten tot rust te brengen,
waardoor jouw essentie, wie je werkelijk bent, tevoorschijn kan komen en tot jou kan spreken.

Neem deze week minstens één momentje per dag om in stilte te gaan zitten. Je zit daar gewoon, je
lichaam ontspant zich, en je focust je aandacht bijvoorbeeld op je ademhaling. Je kan de oefening doen
met je ogen open of gesloten. Er is geen goed of fout.

Als je merkt dat je gedachten vaak afdwalen, probeer daar niet gefrustreerd over te geraken. Breng je
aandacht liefdevol terug naar je adem. En blijf ademen met een vriendelijke nieuwsgierigheid.

Schrijf in je dagboek jouw ervaringen op.

WEEK 2

INTUÏTIE
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2.1. INTUÏTIE

"De intuïtieve geest is een
godsgeschenk

en het rationele verstand
een trouwe dienaar.

We hebben een
maatschappij die

de dienaar vereert en
het geschenk is vergeten.”

ALBERT  E INSTE IN



Wanneer je je begint af te stemmen op je diepere verlangens en
regelmatig ruimte maakt om stil te worden en te luisteren naar je
innerlijke stem, dan gebeuren er soms dingen die lijken op een 'wonderke'.

Dit wordt ook synchroniciteit genoemd. Het zijn dingen die
gebeuren en die té toevallig zijn om toeval te zijn. Herken je dit?

Je denkt bijvoorbeeld aan iemand wie je al heel lang niet meer hebt
gesproken of aan wie je al heel lang niet meer hebt gedacht, en die
persoon belt je opeens op of je komt die persoon de volgende dag tegen.

Let deze week ook eens op die wonderkes en schrijf ze op in je
dagboek.

Door aandacht te geven aan die "toevalligheden" kunnen jouw intuïtieve
voelsprieten groeien.
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2.2. INTUÏTIE



Intuïtie is een soort bewustzijn voorbij je denken waarbij je informatie
krijgt. Het is eenvoudiger dan denken omdat het of goed of niet goed
voelt. Het antwoord krijg je snel.

Je hoeft er niet over na te denken. Dat is wat intuïtie is: direct weten
zonder over na te denken.

Net zoals de bomen die voelen wanneer de zomer komt en de dieren die
voelen wanneer een tsunami komt. Bij de tsunami in Thailand een aantal
jaar geleden, zijn er bijna geen wilde dieren omgekomen omdat ze op tijd
naar hogere gelegen gebieden waren gevlucht.

Intuïtie op z’n puurst!
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2.3. INTUÏTIE

"Intuition is
the whisper
of the soul.”

J IDDU

KRISHNAMURT I
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2.4. INTUÏTIE

Er zijn een aantal zaken die je intuïtie in de weg kunnen staan.

Zoals: overdenken, 'moeten', vooringenomenheid, zoeken naar
goedkeuring, iets té hard willen, en zelfs trauma's.

Om door die hindernissen heen te komen, moet je zelfbewust worden, je
lichaam scannen, en je overtuigingen onderzoeken.

Uit je hoofd komen kan daadwerkelijk leiden tot meer intuïtief denken. De
voordelen zijn dat je jezelf vindt, de juiste keuze maakt, kansen grijpt, en
actie onderneemt waar anderen dat niet zullen doen.
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2.5. INTUÏTIE

"Intuition
is a very

powerful thing.
More powerful
than intellect,

in my opinion."

STEVE  JOBS
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2.6. INTUÏTIE

Er zijn vele voorbeelden van intuïtie. Hier zijn er een
paar die je aan het denken kunnen zetten:

Henry Ford:
Toen in 1914 de vraag naar zijn auto's afnam en het
personeelsverloop groot was, verdubbelde hij de lonen van
zijn werknemers. Hij ging daarmee in tegen de aanbevelingen
van anderen. Binnen een jaar keerde de omzet en was de
vraag terug omdat Ford's eigen arbeiders zich eindelijk Ford
auto's konden veroorloven!

Stanislav Petrov:
In 1983 trotseerde hij het Russische militaire protocol. Zijn
intuïtie vertelde hem dat de vroegtijdige waarschuwingen van
de VS voor raketlanceringen vals alarm waren in het Russische
detectiesysteem. Door zijn intuïtie te volgen, voorkwam hij een
nucleaire oorlog tussen Rusland en de VS.

Albert Einstein:
Door zijn intuïtie ging hij in tegen de gangbare
veronderstellingen in de natuurkunde. Hij zei: "Ik geloof in
intuïtie en ingevingen. Soms voel ik dat ik gelijk heb. Ik weet
niet of ik gelijk heb. Toen twee expedities van wetenschappers,
gefinancierd door de Koninklijke Academie, erop uit trokken
om mijn relativiteitstheorie te testen, was ik ervan overtuigd
dat hun conclusies met mijn hypothese zouden
overeenstemmen. Ik was niet verbaasd toen de eclips van 29
mei 1919 mijn intuïtie bevestigde. Ik zou verbaasd zijn geweest
als ik het mis had gehad."

Paul McCartney:
Hij had een droom over een melodie die één van de
populairste Beatles-songs zou worden, "Yesterday." Maar
aanvankelijk was hij bang dat het te veel verschilde van wat ze
al speelden. Maar goed dat hij naar zijn intuïtie luisterde. Hij
noemde het "het meest magische ding!"
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WEEK 3

JE AANDACHT RICHTEN

Deze week ga je oefenen met het sturen van jouw aandacht naar dingen die jou een goed
gevoel geven.

Je hebt misschien al gemerkt tijdens het oefenen om stil te zijn dat je aandacht vaak afgeleid wordt
door allerlei gedachten of dingen die rondom jou gebeuren. Dat is heel normaal. Je brein vindt het
saai om gewoon te focussen op je ademhaling. Het houdt zich liever bezig met problemen oplossen,
zelfs problemen die er (nog) niet zijn. En dat maakt jou niet gelukkig.

Het is heel belangrijk om te leren je aandacht te richten op dat wat jou een goed gevoel
geeft, want dat is wat bij jouw ware zelf past! Iets wat goed voelt resoneert met jouw
essentie.

En als je je aandacht langere tijd op iets gaat focussen, dan is de kans groter dat het werkelijkheid
wordt. Of het nu op iets positief of op iets negatief is. Op iets dat je wilt of op iets dat je niet wilt. Je
aandacht gaat ernaartoe en dus wordt het sterker of het wordt zelfs werkelijkheid. Dat is de Wet van
Aantrekking.

Denk maar aan het Placebo-effect. Wat je gelooft en wat je denkt is vaak sterker dan het medicijn
dat je inneemt. Onze aandacht beïnvloedt onze werkelijkheid.

Let er deze week eens op waar je aandacht naartoe gaat en probeer je aandacht zoveel
mogelijk te sturen naar dingen die jou een goed gevoel geven.

Schrijf in je dagboek hoeveel van je aandacht ging naar leuke dingen en hoeveel naar nare
herinneringen, problemen of zorgen over de toekomst.
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3.1. JE AANDACHT STUREN

"A man is but
the product

of his thoughts,
what he thinks,

he becomes."
 

MAHATMA  GANDHI
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3.2. JE AANDACHT STUREN

Ons brein is ontwikkeld om te overleven en niet om gelukkig te zijn!

Het is heel natuurlijk en menselijk dat je vaak aandacht geeft aan
negatieve ervaringen. In de wetenschap noemt men dat Negativity Bias.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onze hersenen veel
meer gericht zijn op negatieve dan op positieve ervaringen en dat
we negatieve ervaringen veel langer onthouden.

Dat is evolutionair zo gegroeid omdat we als primitieve mens vooral alert
moesten zijn voor gevaar. Het was eten of gegeten worden. De
oermensen die steeds op hun hoede waren voor het gevaar zijn diegene
die het overleefd hebben, niet diegene die in het gras lagen te genieten
van de zon. Die werden opgegeten door wilde dieren.

We leven niet meer in een oertijd waar er gevaar is om opgegeten te
worden, maar ons brein werkt wel nog zo verder. Het nadeel hiervan is dat
we door aandacht te geven aan negatieve ervaringen, meer negatieve
dingen aantrekken.

En negatieve gedachten die je vaak denkt, worden beperkende
overtuigingen. Bijvoorbeeld 'ik ben niets waard' of 'ik ben lelijk'.

Dergelijke overtuigingen komen niet overeen met wie je werkelijk bent en
staan jouw verlangens en jouw vreugde in de weg.

Daarom is het belangrijk dat je ze opmerkt en ziet dat ze niet van jou zijn
omdat ze je niet blij maken. Als je bewust wordt van die negatieve
overtuigingen, kan je ze loslaten door je aandacht te sturen naar dingen
die jou een goed gevoel geven.

Let er deze week op of je slecht-voelende gedachten kunt
opmerken. 

Schrijf ze op in je dagboek.
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3.3. JE AANDACHT STUREN

"There's a battle
between two

wolves
inside us all.
One is evil,

the other is good.
Which one wins?

The one you
feed.”

 
SAM  WITWICKY
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3.4. JE AANDACHT STUREN

Heb je al geoefend met het identificeren van slecht-voelende
gedachten?

Als je een stapje verder wilt gaan, kun je oefenen met het
vervangen van slecht-voelende door goed-voelende
gedachten.

Telkens wanneer je je slecht voelt, kijk dan eens welke gedachten
er in je hoofd spelen. Neem een momentje de tijd om je
gedachten te observeren en kijk of je die gedachte kunt
identificeren die jou een slecht gevoel geeft.

Schrijf die gedachte dan als volgt op : "Ik merk dat ik de gedachte
heb dat..."

Rem dan de slecht-voelende gedachtentrein af door te
denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.

Bijvoorbeeld, je wilt graag iets ondernemen en je merkt de
gedachte 'Ik kan dat niet, ik zal toch wel weer falen'...
Dan kan je zeggen: 'Ik kan het proberen en als het niet lukt, dan
heb ik weer iets bijgeleerd'.

Noteer de slecht-voelende gedachten en de bewust gecreëerde
goed-voelende gedachten in je dagboek.



22

3.5. JE AANDACHT STUREN

Change your
thoughts,

and you change
your world.

 
NORMAN  V INCENT  PEALE

 

https://youtu.be/Fg20K6dtEas
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3.6. JE AANDACHT STUREN

Als je al jarenlang je aandacht focust op een probleem, dan is dat
probleem
waarschijnlijk al heel groot geworden en is het ook niet mogelijk om
met één
gedachte je op iets anders te focussen.

Door meer en meer positieve gedachten te hebben, zullen oude
overtuigingen langzaam aan uitdoven en komen er nieuwe positieve
overtuigingen.

Het is een proces, net zoals met de auto als je van richting wilt
veranderen. Dus geef het tijd. Je weet dat het gaat veranderen.
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WEEK 4

EMOTIES ALS KOMPAS

Als je wilt zijn wie je werkelijk bent, dan is het belangrijk om je emoties te observeren en te
accepteren.

Jouw gevoelens zijn het kompas om de weg te vinden naar wie je werkelijk bent.

Als je een aangenaam gevoel ervaart (liefde, vertrouwen, extase, geborgenheid, vreugde,…) dan weet
je dat je op jouw juiste weg zit. Je mag er volop van genieten!

Als je een onaangenaam gevoel ervaart (kwaadheid, verdriet, angst, …) dan is dit een signaal dat
aangeeft dat je niet meer afgestemd bent op je essentie. Het is je innerlijk stem die zegt 'Het is niet
langs hier, probeer een andere weg.'
En dat mag! Je kompas zal jou blijven leiden.

Dan is het belangrijk dat je stappen zet om je terug af te stemmen, zoals mediteren of je negatieve
overtuigingen onderzoeken, waarbij je je aandacht gaat heroriënteren naar dat wat jou wel blij
maakt.

Hoe handig is dat niet?
Je hebt constant een GPS ter beschikking die jou de weg wijst naar wie je écht bent. Je hoeft er
alleen maar naar te luisteren.

Op basis van je gevoel kan je keuzes maken en bijsturen. En door meer en meer te kiezen
voor wat goed voelt, stem je je meer en meer af op wie je werkelijk bent.

Noteer deze week in je dagboek wat jou een goed gevoel gaf en wat niet zo goed voelde.



"Our emotions tell
us what to value.

They're like a little
GPS system:
Go that way.

Don't go that way.”
 

DAVID  BROOKS
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4.1. EMOTIES ALS KOMPAS
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4.2. EMOTIES ALS KOMPAS

Omdat goedvoelende emoties jou dichter brengen bij wie je in
essentie bent, is het belangrijk om bewust aangename gevoelens
te cultiveren.

Daarom even aandacht voor de kunst van het genieten.

Veel mensen denken dat ze later, als ze op pensioen zullen zijn,
dat ze dan meer gaan kunnen genieten. Of als ze hun dromen
bereikt hebben dat ze er dan van gaan genieten. En de hele weg
ernaar toe is een weg van werken en zwoegen.

Maar zo werkt het niet!

Als je nooit tijd neemt om te genieten, dan zal je dat later ook niet
kunnen omdat het een patroon geworden is dat je niet zomaar
kunt ombuigen.

Het wonder van genieten is dat, hoe meer je gaat genieten,
hoe meer je ware zelf tevoorschijn komt. 
Je laat meer positieve gevoelens toe en daardoor geraak je meer
afgestemd op jouw kompas. Dus je wordt intuïtiever, je vindt
vanzelf jouw weg en je trekt situaties en mensen aan die je een
stap verder brengen.

Je komt in een positieve spiraal.

Dus: probeer zoveel mogelijk te genieten. De vele kleine
genietmomenten maken het leven zo bijzonder.

Noteer in je dagboek waarvan je vandaag zoal genoten hebt.
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4.3. EMOTIES ALS KOMPAS

"Talk to yourself
like you would
talk to someone

you love."
 

BRENÉ  BROWN
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4.4. EMOTIES ALS KOMPAS

Een krachtige oefening om positieve gevoelens op te
wekken en je zo af te stemmen op wie je werkelijk bent, is
dankbaarheid!

Dankbaarheid betekent dat je blij bent voor alles wat er is, voor
alles wat er was omdat het je gebracht heeft waar je nu bent, en
voor alles wat er nog komt omdat je vertrouwt dat jouw gevoel
jou de weg wel wijst.

Dankbaarheid is een diep gevoel van vreugde en een uitnodiging
om meer van dat te gaan ervaren.

Schrijf 's avonds voor het slapengaan in je dagboek de
momenten, ervaringen, dingen waarvoor je dankbaar bent.

Probeer er minstens 10 op te noemen.
Hierdoor zal je kleine dingen in je leven leren waarderen en krijg je
meer aandacht voor het positieve, wat je vreugde zal
ondersteunen.
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4.5. EMOTIES ALS KOMPAS

"In a society
that has you

counting
money, pounds,

calories and steps,
be a rebel and

count your
blessings
instead."

 
L ISA  HECKMAN
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4.6. EMOTIES ALS KOMPAS

Uit onderzoek blijkt : Je bent het gemiddelde van de 5
mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt.

Wie jij bent hangt dus sterk af van de mensen waarmee je je
omringt.

Er zijn mensen waar je energie van krijgt, die jou een goed gevoel
geven, en er zijn er anderen, die kosten energie, zitten in de weg,
je krijgt er stress van...

Bedenk eens goed met welke mensen je de meeste tijd
doorbrengt. Zijn dat mensen die in je geloven? Zijn dat mensen bij
wie je jezelf kunt zijn? Of zijn dat mensen die zeggen dat gewoon
al gek genoeg is? Bij wie je vooral moet presteren om iets waard
te zijn? Die vinden dat je al die gekkigheid maar moet vergeten en
beter gewoon je geld kunt verdienen...

Richt je aandacht maar eens op die mensen van wie je
energie krijgt en die jou een goed gevoel geven.

Noteer de namen van deze mensen in je dagboek en schrijf er
ook bij waarom ze jou energie geven.
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WEEK 5

LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

Je gedachten en de meningen van anderen kunnen je van alles wijsmaken maar je lichaam
niet. Je lichaam liegt nooit! Net zoals je gevoelens.

En aangezien je gevoelens altijd een fysiek effect hebben, is je lichaam een extra hulpmiddel om
gebruik te maken van jouw innerlijke kompas.

Je lichaam geeft jou namelijk signalen die jou aangeven of je op de weg bent die bij jou past en die jou
het meeste vreugde geeft.
Zo zijn er vreugde-signalen (vlinders in je buik, een glimlach, een ontspannen lichaam, …) en er zijn
stress-signalen (nekspanning, buikkrampen, hoofdpijn,…)

Geef deze week eens aandacht aan de signalen van jouw lichaam. 
Het vraagt gewoon om ontspannen alert te zijn in je dagelijks leven. En dit kan als je vertraagt, als je
tijd neemt, als je af en toe eens stil staat en niet door je leven rusht.

Merk je een stress-signaal op? Reflecteer over wat je lichaam je wil duidelijk maken en stuur bij.

Noteer in je dagboek welke vreugde- en stress-signalen je gevoeld hebt in je lichaam.
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5.1. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

"If you listen to
your body

when it whispers,
you won't have

to hear it
scream."

 
CHEROKEE
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5.2. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

Wanneer je niet op het pad zit dat bij jou past, gaat je
lichaam signalen geven om je dit duidelijk te maken.

Dit kan zijn in de vorm van spierspanningen, verteringsproblemen,
slaapmoeilijkheden, enz.
Je kan het vergelijken met de alarmlichtjes in je auto die gaan
oplichten als er een probleem is.

Maar doordat je druk bezig bent en geen aandacht geeft aan
je lichaam, negeer je vaak de signalen van je lichaam. 
Je voelt misschien wel het ongemak, maar je neemt een pilletje of
je smeert een zalfje en je doet gewoon verder zoals je bezig was.

Dit is net alsof je een pleister op het alarmlichtje zou kleven in je
auto wanneer het rood oplicht. Je ziet het niet meer en denkt dat
het probleem daarmee opgelost is.
Klinkt een beetje gek hé? Maar dit doe je wel met je lichaam!

En net zoals je auto dan plots niet meer goed zou functioneren
omdat de olie of de benzine op is, zo gaat jouw lichaam na
verloop van tijd slechter en slechter functioneren.
Je wordt ziek, krijgt een burn-out of zelfs een ernstige aandoening.

Pijn of ongemak zijn signalen van je lichaam die vragen om
je te heroriënteren. 
De signalen werken als een GPS en als je ernaar leert luisteren
kan je gaan bijsturen.

Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt.
De kunst is om snel genoeg in te grijpen zodat je niet uit de bocht
vliegt.
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5.3. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

"The time to relax
is when you
don't have
time for it."

 
SYDNEY  HARRIS
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5.4. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

Ga liggen of rechtop zitten met een hand op je buik. Adem
dan langzaam in en duw je hand weg met je buik terwijl je
inademt. Stel je voor dat je buik een ballon is die wordt
opgeblazen als je inademt. Hou de lucht even vast en adem
dan traag weer uit.

Let er nu op hoe bij de uitademing je hand mee naar binnen
valt naarmate je buik weer inzakt en leeg wordt. Stel je voor
dat de lucht uit de ballon wordt vrijgelaten en de ballon in
elkaar schrompelt. Probeer het uitademen wat langer te laten
duren dan het inademen. En probeer zo volledig mogelijk uit
te ademen ...

Herhaal dit gedurende 3 minuten.

Als je gespannen bent, sluit je jezelf af van wie je werkelijk bent. Er
is geen openheid, geen verbinding met je intuïtie, geen vreugde, …

Om je ware zelf te kunnen zijn, is het dus ook belangrijk
om zo goed mogelijk te ontspannen. Maar ook ontspannen
is een kunst.

Yoga en dans zijn goede manieren om je lichaam en geest te
leren ontspannen. En je gaat ook meer genieten van dingen in je
dagelijks leven als je meer ontspannen bent.

Een eenvoudige, maar heel efficiënte oefening uit de
relaxatietherapie is de buikademhaling.

Doe deze oefening vandaag 3 keer:

Noteer je ervaringen met de oefening in je dagboek.



"Your body is your
first home:

Breathing in,
I arrive in my

body.
Breathing out,

I am home."
 

TH ICH  NHAT  HANH
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5.5. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM



5.6. LUISTEREN NAAR JE LICHAAM

Glimlachen
Kriebels in de buik
Rustige diepe ademhaling
Hart dat open gaat
Speels zijn
Grapjes maken
Trek in gezonde voeding

Het is ook belangrijk om even stil te staan bij de vreugde-
signalen van jouw lichaam. 
Zodat je die in je dagelijks leven gemakkelijker en sneller opmerkt
en er meer van kunt genieten.

Voorbeelden:

En hoe kan je meer van dat ervaren?
Wat kan je in je leven inbouwen of inplannen?
Als je er tijd of ruimte voor maakt dan kan het ook komen!
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Proficiat dat je deze 5-weken challenge volbracht hebt!
Het mooie eraan is dat je steeds weer opnieuw kunt beginnen vanaf dag 1.

Van zodra je voelt dat je klaar bent voor een volgende stap, neem dan even
een kijkje op onze website. We hebben een gans aanbod aan cursussen en live
activiteiten om stap voor stap, op jouw eigen tempo, het leven te creëren dat je
écht wilt en te zijn wie je werkelijk bent!

Graag tot gauw!

Petra & Kalenzo

www.stepsofjoy.be

Steps of Joy
Kleine stappen... GROOT GELUK


