
Wat vind ik het leukste aan mezelf?
Wat zijn mijn positieve aspecten?
Waarom ben ik het zo waard om van te houden?

Wat heb ik vandaag gedaan waar ik tevreden over ben?
Wat heb ik vandaag gedaan of ervaren waar ik trots op ben?
Waaruit bleek vandaag dat ik van mezelf hou en mezelf waardeer?

Deze week gaat het uitsluitend om positieve aspecten van jouzelf! Door wat er in dit
proces van je gevraagd wordt is niet alleen een verbeterde mate van focus verzekerd,
maar samen met deze focus zul je een groei ervaren van zowel je helderheid, gevoel
van levendigheid én uiteraard je gevoel van zelfliefde/zelfwaardering. Al met al dus
een heel krachtig proces.

Het is het beste om de eerste dag 20 minuten uit te trekken voor dit proces. Daarna
kun je volstaan met kortere periodes. Het kan echter ook zijn dat dit proces je zoveel
schenkt aan positieve gevoelens dat je er graag wat langer mee doorgaat.

Bovenaan de eerste bladzijde schrijf je je eigen naam op en vervolgens concentreer je
je op je eigen naam en dus op jezelf. 
Welke positieve emoties komen er in je op?
Misschien ervaar je ook negatieve emoties maar, net als bij meditatie, voel ze en focus
je vervolgens op positieve emoties.

En terwijl je je dus concentreert, stel je jezelf de volgende vragen:

Als je merkt dat je het lastig vindt om hier positieve antwoorden op te geven, kun je
eerst een andere tool gebruiken die je weerstand loslaat. Bv mediteren, Sedona
methode, ademhalingsoefeningen, focuswiel etc. Je hoeft ook niet meteen alles op te
schrijven. Neem de tijd om je gewoon te focussen op je naam en laat je gedachten vrij
stromen. Ga niet forceren want dat werkt alleen maar averechts. Als het vandaag niet
lukt dan misschien morgen wel. 
Ease & flow...ook tijdens deze opdracht.Als je dit een keer gedaan hebt en het voelde
goed, ga je de rest van de week hiermee door maar dan focus je je op de dag zelf;

Het boek van positieve aspecten



Wat waardeer ik aan mijn baas?
Welke eigenschappen van hem/haar zou ik ook wel willen hebben?
Wat maakt hem/haar tot een goede baas?
Wat zijn zijn/haar leuke eigenschappen?

Probeer het niet te groot te maken. Als jij je die dag gewoon goed voelde is dat al
fantastisch! Of als je je focus op je zo goed mogelijk voelen constant was is dat ook al
meer dan voldoende. Of heb je “nee”gezegd terwijl je dat moeilijk vond? 
Op deze manier ga je juist de kleinere dingen van jezelf weer zien en herwaarderen
wat je gevoel van zelfliefde en zelfwaardering vergroot.

De volgende stap van dit proce is dat je je op anderen gaat richten. Dit kun je er
meteen achteraan doen of op een ander moment in dit programma. Jij bepaalt
wanneer het het juiste moment is.

Het proces is dus hetzelfde maar dan met andere personen. Bv je partner, kinderen,
ouders, werkgever, vrienden, buren etc. Je kunt het doen door je positieve gevoel voor
iemand te versterken maar ook om je negatieve gevoel voor iemand te laten afnemen
en te laten overgaan in een positief gevoel. 

Stel dat je een problematische relatie met je baas hebt; je vindt hem of haar dominant
en veeleisend bv. Schrijf dan zijn of haar naam bovenaan de bladzijde en concentreer
je op die naam. En ook nu laat je de negatieve gedachten en emoties gewoon komen (
zoals bij de Sedona methode) en laat je ze vervolgens los. Stel jezelf dan de volgende
vragen:

En als je nog meer vragen weet vul je het lijstje gewoon aan. Dit is echt een krachtige
tool om je gedachten en emoties ten aanzien van iemand enorm te verbeteren en
daardoor zal de relatie tussen jullie ook verbeteren met alle positieve gevolgen van
dien.



Extra:
Je kunt dit proces ook gebruiken om je gewoon beter te voelen. 
Schrijf dan bovenaan de bladzijde iets of iemand waar je altijd al blij van wordt en ga
vervolgens opschrijven waarom je daar zo blij van wordt. Ga net zolang door tot je
gedachtenstroom stopt en ervaar hoe je je nu voelt.Ik
 
ben heel benieuwd hoe je dit proces in al zijn vormen gaat ervaren.

Heel veel succes en plezier!

Liefs Astrid


