WEEK 3
OPDRACHTEN
CURSUS BEWUST EN VEERKRACHTIG
1. Overtuigingen

Om anders te leren denken zul je andere overtuigingen over jezelf moeten krijgen. Hoe kun je dit doen?
Middels de autosuggestie. Door iedere ochtend tegen jezelf (hardop) te zeggen:

“Ik ben……” plant je een zaadje voor een nieuwe gedachte. Door deze zin écht te voelen in je hart

omarm je het met je emoties en zul je jezelf ook echt anders gaan zien.
2. Vicieuze cirkel

Ga eens op welk moment je kunt ontdekken dat je in deze cirkel zit en in welk stapje van deze cirkel.
Door je bewust te worden van deze gedachtepatronen kun je er actief op gaan sturen en anders
handelen. Gebruik deze inzichten ook om middels opdracht 1 anders te gaan denken over jezelf.
3. Tiny Habits

Dit zijn kleine stapjes die je dagelijks kunt nemen om uit de automatische piloot te stappen. Middels de
Tiny Habits kun je uit de drukte en hectiek te stappen. Je kunt deze stapjes makkelijk doen en ze kosten
geen moeite.

Voorwaarden Tiny Habits:
-

Duurt niet langer dan 30 seconden

-

Geen wilskracht voor nodig

-

Makkelijk te doen

Is elke dag te doen.

Voorbeeld:
-

Nadat ik op de knop van het koffiezetapparaat ruik ik de geur van verse koffie.

-

Nadat ik mijn computer heb aangezet schrijf ik een zin.

-

Nadat ik in bed stap benoem ik een positief ding van de dag.
Nadat ik ben opgestaan drink ik een groot glas water.
Nadat ik de deur uitstap adem ik diep in en uit.

4. Kleine routine

Om andere resultaten in je leven te krijgen, zul je ander gedrag moeten hebben. Een emmer water

bestaat uit alleen maar druppels water. Je krijgt een emmer ook in 1x vol, dit gaat druppel voor druppel
(door de snelheid van het water, lijken dit heel veel druppels).

Lees deze zin eens op je gemak: Kleine routines worden nieuwe gewoonten. Nieuwe gewoonten wordt
nieuw gedrag en nieuw gedrag leidt tot andere resultaten.

Wat kun jij vandaag gaan doen wat een positieve bijdrage zal leveren aan de rest van je leven? Als van
deze handeling een gewoonte zou maken?
5. Dankbaarheid

Vul dagelijks de opdracht dankbaarheid in. Deze staat op onze website.

