
COACHPROGRAMMA 1  MAAND
ONTDEK EN IMPLEMENTEER

JOUW NATUURLIJKE KRACHT!
 



Module 5: Wie wil jij zijn?
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In module 4 ben je er waarschijnlijk achter gekomen dat het juist de
gedachten zijn - vooral de gedachten die je over jezelf hebt - die ervoor
gezorgd hebben dat jij nog niet doet wat je kunt doen om je verlangens
te bereiken.
Deze interne dialoog hebben we allemaal. En komt juist extra naar voren
als we nieuwe dingen gaan ondernemen. Als we voor een spannende
uitdagende stap staan.

Het is dat deel in je brein – je reptielenbrein – die je waarschuwt door
allerlei alarmbellen te laten rinkelen:
‘nee, niet doen, dit is gevaarlijk!’
Die alarmbellen laat je reptielenbrein afgaan in de vorm van
waarschuwende gedachten en gevoelens van angst. Het is een systeem
in jou dat alleen maar tot doel heeft: overleven door veiligheid te creëren.
Een heel belangrijk systeem want het waarschuwt jou als er net een
hardrijdende auto voorbij racet terwijl jij net fietsend wilt oversteken.
Maar het waarschuwt ook bij nieuwe ervaringen en gedragingen.
Bijvoorbeeld doen van een telefoontje aan iemand die jij hoog hebt
zitten. Ook zo’n nieuwe stap ziet dit systeem als een gevaar.

Je zult vast al vaak hebben gemerkt dat je dan een hoge hartslag hebt,
het zweet je uitbreekt en een circus aan gedachten naar voren komt.

Wat niet helpt is er voor weg lopen. Want dan zal je altijd op hetzelfde
punt blijven staan. Je komt niet vooruit. En blijf je met al deze angsten en
frustrerende gedachten zitten. Wat al je energie ontneemt. Je wordt er
namelijk ook nog eens doodmoe van.
In je hoofd zitten is een staat van zijn die het meeste energie slurpt! 
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Zoals ik in het vorige hoofdstuk al deelde omdat deze zo treffend is
herhaal ik het nog eens:

“The best way to do it, is to do it!”

In actie komen dus, mét de angst en spanning die je voelt.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want die interne dialoog en die
gevoelens maken het soms behoorlijk lastig.

Daarom is het essentieel je gedachten te shiften. Gedachten die jij hebt
over jezelf.
Creëer een nieuwe jij.
Je gaat namelijk pas die acties naar je verlangens daadwerkelijk doen als
je de verhalen over jezelf positief verandert.

Oefening:

Doe je ogen eens dicht en focus je op je lichaam in de ruimte waar je
bent. Adem een paar keer diep in en uit.
Stel je vervolgens eens voor dat je je verlangens al gerealiseerd hebt.
Neem echt even de tijd hiervoor om dit helemaal te voelen. 

Beantwoord dan stap voor stap deze vragen: 
-Wie ben jij nu? 
-Wat voor persoon met welke eigenschappen?
-Hoe denk je dan over jezelf?
-Hoe handel je dan?
-Hoe spreek je dan?
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Dit is de echte gamechanger!

Zie je dat er een getransformeerde jij op het speelveld moet komen
om je verlangens te realiseren?
Want hoe je nu denkt en handelt maakt dat je je situatie nu zo is zoals
deze nu is en dat je hetzelfde blijft doen.
Er is een nieuw beste denken nodig die jou jouw doelen wél laat
realiseren!
Merk op wie jij bent op dit moment.
Van daaruit ga je doen.

Iedereen is gefocust op doelen en de toekomst. Maar dat kan pas
gerealiseerd worden vanuit wie jij bent. 
Wie moet jij zijn om je verlangen te realiseren?

Je staat op met de verklaring wie jij bent op dit moment om je
doelen te behalen.
Wie je bent bepaalt wat je doet.

Ik heb vertrouwen mezelf en mijn plannen.
Ik hou me aan mijn eigen gemaakte afspraken en acties.
Ik denk en voel me groots. 

Opdracht:

Noteer hieronder welke beslissingen jij van binnenuit maakt voor jezelf
om die persoon te zijn die jij wilt zijn.
Hieronder 3 voorbeelden van beslissingen wie jij kunt zijn. Er zijn er
natuurlijk oneindig veel meer!

Voorbeelden:



__________________________________
__________________________________
__________________________________

Vanuit deze innerlijke houding ga je aan de slag! Welke stappen en
acties ga je vandaag zetten?

Kies maximaal 3 acties die je in elk geval vandaag gedaan wilt hebben
zodat je eind van de dag voldaan kunt terugkijken op je dag. 
Bedenk ook hoe je het gaat vieren dat je deze acties gedaan hebt.
Belangrijk om hier bij stil te staan, zodat je dit goed doorvoelt en
verwerkt. Zo programmeer je in jezelf een natuurlijke krachtige
houding.

Deze 3 acties doe ik vandaag:

Nu jij:
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Ik vier mijn genomen stappen op deze manier:
 

Bedenk ook waarom je dit ook al weer wilt doen. Wat is je verlangen?
Wat wil je dolgraag de wereld inzetten?
Bedenk dit niet alleen maar vóel het ook! Als je het helpend vindt doe
gerust nog een keer de visualisatie uit module 3. 
Als je je acties doet vanuit de intentie van je verlangen, komt het vanuit
je hart. En dat heeft een enorme aantrekkingskracht!

Mijn acties dragen bij aan dit grotere verlangen:
 


