
wat zou je dan anders willen doen in je leven?
hoe zou je leven er dan uitzien?

1 . Stel jezelf de volgende vraag en neem echt de tijd om hierop een antwoord te
geven:

Als jij met niemand iets te maken zou hebben en/of het zou je geen bal kunnen sc
helen hoe anderen over jou denken 

Denk hierbij ook aan kleine subtiele dingen als het bepalen van de etenstijden bv.
Niet om er een oordeel over te vellen maar om je bewust te worden van in hoeverre jij
door anderen laat bepalen wat je doet omdat je het belangrijk vindt dat ze positief over
je denken óf omdat je je niet opgewassen voelt om je grenzen aan te geven.

Bepaal vervolgens of zoals je het nu doet voor jou de weg van de minste weerstand is.
Als dat zo is ben je helemaal op de goede weg maar als dat bij sommige punten niet
heemaal het geval is, ga dan eens kijken welke kleine verandering jij kunt aanbrengen
waardoor jij je al iets beter voelt. het kan om zoiets kleins gaan dat je omgeving het niet
eens opmerkt maar waar jij wel een voldaan gevoel over jezelf van krijgt.

 2. Zet 's ochtends als je net wakker bent deze intentie neer voor de dag.

Vandaag zoek ik naar redenen om me goed te voelen
Er is niets zo belangrijk dan dat ik me goed voel

Er is niets zo belangrijk als dat ik gedachten kies die goed voelen en die meer
gedachten aantrekken die goed voelen.

Opdracht bij module 8: gezondheid



3 . Vertel je nieuwe verhaal over je lichaam.

Ga er eens goed voor zitten en schrijf je nieuwe verhaal op over juw lichaam en jouw
gezondheid. Dat is dus het verhaal over hoe jij wíl dat het is, en niet over hoe het nu is.

Er is geen goede of verkeerde manier om dit te doen behalve dat het verhaal beter moet
voelen dan het verhaal dat je tot nu toe vertelde. Misschien wil je ervaringen uit het
verleden beschrijven, uit de tijd dat je je superfit en gezond voelde bv.

Ga gewoon intunen en voel wat voor jou het beste voelt.

Ik wens je heel veel plezier en succes bij deze opdracht en laat me vooral wetenm hoe
het gaat tijdens de volgende Q&A en/of in de Facebookgroep!

Liefs Astrid


