
COACHPROGRAMMA 1  MAAND
ONTDEK EN IMPLEMENTEER

JOUW NATUURLIJKE KRACHT!
 



Module 2: Dankbaarheid en acceptatie
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Een belangrijke stap om jouw verlangens te manifesteren is het hebben
van een mindset van overvloed.
Wat bedoel ik met mindset en wat bedoel ik met overvloed?

Mindset is het engelse woord voor ‘overtuiging.’ Het is de manier
waarop de denkt. Hoe je denkt over jezelf, anderen en gebeurtenissen. 

Er bestaan twee verschillende denkstijlen. Een op groei gerichte
denkstijl en een statische denkstijl. 
Mensen met een statische denkstijl (fixed mindset) hebben de
overtuiging dat vaardigheden, intelligentie en kwaliteiten aangeboren
zijn en vaststaan. Oefenen is dan zinloos en verspilde energie. “Zo ben ik
nu eenmaal” hoor je deze mensen soms weleens zeggen.
Heb je een statische denkstijl dan kan het zijn dat je bang bent om
fouten te maken, heb je de neiging tot perfectionisme en probeer je
fouten en uitdagingen vaak te vermijden. Feedback interpreteer je vaak
als kritiek en een bedreiging waardoor je stopt met nieuwe dingen
aanpakken. Het kan leiden tot negatieve gedachten, gevoelens en
gedrag. Je presteert vooral om van anderen goedkeuring te krijgen. 
Mensen met een op groei gerichte denkstijl (growth mindset)
geloven dat oefenen beter maakt en dat dit de weg is naar groei en
ontwikkeling. Je stopt niet als het even tegenzit of moeite kost. Dit zie je
juist als kans om meer uit jezelf te halen en nieuw potentieel aan te
spreken.
Fouten maken hoort er gewoon bij. En: fouten bestaan eigenlijk niet
eens, het zijn leermomenten of gewoon ervaringen! Ze laten je inzien
dat je het op een andere manier mag aanpakken die beter werkt.
Zonder ‘fouten’ geen verbetering en geen groei!

Deze mindsets zijn in feite het verschil tussen perfectie en
vooruitgang.
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Uit het boek van Marlie Forleo Alles is uitvogelbaar heb ik een deel van een
schema overgenomen wat heel helder het verschil aangeeft tussen de
gedachten achter perfectie versus vooruitgang.

“Jij draagt de verantwoordelijkheid voor je geest. Je kunt hem helpen groeien
door hem op de juiste manier te gebruiken.”
-Carol Dweck.

Carol Dweck - psycholoog aan de Stanford University - is de grondlegger
van de mindsettheorie. Wil je hier meer over weten, zoek dan via internet
haar naam en je vind onschatbaar veel informatie hierover.

Het mooie is dat je elk moment kan kiezen voor welke mindset jij
inzet!



A. Oefening:
Ga nu eens terug naar module 1: je huidige situatie en je gedachten
daarover die beschreven hebt.
Welke mindset lees je daar vooral terug? Een fixed of growth mindset?

Belangrijk: welke mindset er ook naar voren komt, heb er geen
oordeel over zoals ‘goed’ of ‘fout’! Geef er geen betekenis aan, want
dat helpt je niet verder. Zie het als moment van bewustzijn en als kans
dat jou gaat helpen richting het manifesteren van jouw verlangen!

Heb je al opgemerkt dat de growth mindset vooral gericht is op
overvloed en de fixed mindset op tekort?
Overvloed is je rijk voelen in elk opzicht. Dus materieel en niet-
materieel en gaat verder dan de uiterlijke beleving. Het is een diep
gevoel, een natuurwet. 

Hierna volgen 2 verschillende oefeningen. Kies zelf welke je wilt doen
en op welk moment je hier behoefte aan hebt.



B.  Oefening voor het ervaren van overvloed en vertrouwen:

1.Stop even met wat je aan het doen bent. 
Kijk eens om je heen.
Kijk alsof je deze ruimte voor de eerste keer ziet.
Met een open blik. Zonder oordelen.
Zie jij iets dat jou een gevoel van overvloed laat ervaren? 
Bijvoorbeeld:
-Die prachtige bos bloemen op tafel;
-Het dak dat je boven je hoofd hebt;
-De mogelijkheid tot het doen van dit programma;
-De steun van mensen om je heen;

2.Ga nu eens met je aandacht naar binnen. Naar jouw binnenwereld.
Voel jouw oneindige overvloed aan skills, eigenschappen, kwaliteiten
en talenten die in jou zitten waarmee je de wereld mooier maakt!

3.Welke eigenschap maakt jou het meest trots? Waar krijg jij de
meeste complimenten over?

4.Een mindset van overvloed gaat ook over vertrouwen. Vertrouw
erop dat wat je verlangt naar je onderweg is. Vertrouw daar 100 %
op! 
Laat dit tot diep in je cellen binnenkomen. Voel het en geloof het.
Ook voor jou is dit weggelegd!



Hoe gaat het nu met mij? 
Wat vraagt nu de aandacht? Is er een situatie, persoon, plek in je
lichaam of gedachte dat de aandacht vraagt?
Merk op welke betekenis je hieraan geeft. Hoe verschijnt deze situatie
voor jou? Welke verhalen gaan er rond in je hoofd? Zijn dit werkbare
en helpende gedachten? Kun je de situatie, persoon, gedachte
neutraliseren door het te accepteren? 
Dit betekent er geen weerstand meer op hebben. Je hoeft het niet
leuk te vinden of goed te keuren. Je mag er nog steeds emoties over
voelen. Maar je aanvaardt dat ‘dit is zoals het is.’ Je haalt de
belangrijkheid en weerstand ervan af. Zo koppel je jezelf los van de
situatie, gedachten of emoties. Je bént niet de situatie, gedachte of
emotie!
Voel de ruimte, rust en ontspanning die nu ontstaat.
Rond de adempauze af met deze vragen: 

C. Oefening voor het ervaren van rust, ruimte en ontspanning: 

Gedurende de dag komen we momenten tegen dat we spanning voelen.
Gejaagd zijn. Tijdsdruk of prestatiedruk ervaren. Plan dagelijks midden op
de dag een kort moment van een paar minuten in om een adempauze te
houden. 

Adempauze:
Laat alles los waar je mee bezig was. 
Ga met je aandacht naar je binnenwereld. 
Adem een paar keer diep in en uit.
Check bij jezelf in: 

       Wat is nú nodig? Welke behoefte heb ik, wat wil ik op dit moment?



Inzichten en bevindingen opschrijven.
Na elke oefening schrijf je je inzichten en bevindingen op.
Merk je dat je in een mindset van tekort zat, bijvoorbeeld tijd tekort,
energie tekort, jezelf niet goed-genoeg vinden: veroordeel jezelf niet! Het
is juist erg krachtig dat je je hiervan bewust bent geworden! 
Shift naar een gevoel van vertrouwen en overvloed. Niet alleen vanuit je
hoofd, maar vooral vanuit je gevoel! 
Spreek in jezelf uit dat er alleen maar overvloed en vertrouwen bestaat!
Geef je over aan de hogere kracht die jou altijd helpt. Vertrouw 100 %!

In werkelijk álles – zichtbaar en onzichtbaar – is overvloed en vertrouwen
te ervaren. Een mindset van overvloed creëert meer overvloed in jouw
fysieke realiteit. Een mindset van tekort creëert meer tekort in jouw
fysieke realiteit.

Doe (één van) deze oefeningen dagelijks aan het begin van de dag
zodat je dit de hele dag met je mee kunt dragen. Breid dit uit naar
een moment midden op de dag.
Doe dit steeds op hetzelfde moment zodat het een gewoonte
wordt.

De kracht en het resultaat valt en staat met hoe vaak jij deze oefeningen
doet. Hoe vaker je ze doet hoe sneller resultaat. 
Je zult steeds sneller en vaker opmerken dat er regelmatig een interne
dialoog in je hoofd zit die je van deze oefeningen willen afhouden.
Je bent namelijk bezig met het creëren van een nieuwe identiteit. 
Het reptielenbrein is het oudste deel van jouw hersenen en heeft maar
één functie: overleven. Het wil je fysieke lichaam beschermen voor
gevaar, maar ook je identiteit. Het verdedigt dus ook wie jij denkt te zijn
en al je andere overtuigingen. 
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Nieuwe denk- en gedragsgewoonten gaan gepaard met weerstand.
Je brein zal er alles aan doen om deze hetzelfde te houden. Je
reptielenbrein ziet elke verandering aan voor gevaar, het maakt je in
feite bang voor elke verandering. Gevolg: onwerkbare patronen
blijven in stand.

Door de bovenstaande oefeningen dagelijks minimaal één of twee
keer te doen wordt je je bewust van bovenstaande en kun je shiften
naar de een nieuwe JIJ; een nieuwe houding met gedachten en
overtuigingen die je vooruit helpen. 

Bewustwording is de eerste stap, er naar handelen vanuit acceptatie
en zonder weerstand is de tweede stap.
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