
Take your power back

D A G  1
M I N D S E T

4-DAAGSE CHALLENGE



Wat fantastisch dat jij je hebt opgegeven voor deze unieke 4-daagse
Challenge Take Your Power Back over je mindset, emoties,
gezondheid en energie.

Vandaag gaan we kijken naar jouw mindset. 
Kijk daarvoor eerst de video van dag 1 en ga vervolgens aan de
slag in dit werkboek.

De manier hoe jij denkt over jezelf, de ander en de wereld bepaald hoe
jouw leven er uit ziet. Want wat jij gelooft zul je met de kracht van je
denken creëren en aantrekken. (the law of attraction)

De meeste gedachten die we denken gebeuren vanuit de automatische
piloot. Alles wat we denken over onszelf heb je aangeleerd. Door onze
opvoeding, ervaringen, studie, media en marketing technieken zowel
vanuit het bedrijfsleven, overheid en of geloof etc.

Uit een onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Timothy Brown is
gebleken dat we gemiddeld 60.000 gedachten hebben per dag.
Ongeveer 90 procent van die gedachten zijn hetzelfde als de dag
ervoor en 80 procent daarvan is negatief.

Als je dan nu weet dat de manier hoe jij denkt bepaald hoe jouw leven
eruit ziet en de meeste mensen 80 procent van hun gedachten negatief
zijn dan is het niet GEK dat we zoveel chaos om ons heen zien alsook
disbalans in ons eigen leven en gezondheid.

Willen we hier dus verandering in gaan aanbrengen zodat we onze
oorspronkelijke volmaakte energie leren herpakken. Dan mogen we als
eerst bewust worden welke gedachten we vooral de hele dag aan het
denken zijn.
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Als je namelijk hier via zelfreflectie, onderzoek naar gaat doen, zul je
opmerken dat er van die 80 procent negatieve gedachten er zo’n 5 à 7
hoofdgedachten zijn (thema’s) waar de andere gedachten aan zijn
gerelateerd.

Als je deze 7 basis - negatieve overtuigen zichtbaar weet te maken,
begin je door je bewustzijn hierop het fundament van je negatieve
denken op te ruimen.
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Opdracht 1 Bewust ademen
Ga op een rustige plek zitten en doe de ademhaling uitgelegd in video
dag 1.

Opdracht 2 Gedachtenonderzoek

Nu je je mind tot rust hebt gebracht via de ademhaling mag je nu voor
jezelf gaan opschrijven wat jouw 7 negatieve hoofdgedachten zijn over
jezelf.

Ik geef je eerst een paar voorbeelden en daarna mag je jouw 7
hoofdgedachten gaan invullen.

1. Ik ben niet goed genoeg

2. Ik kan het niet

3. De ander kan het beter dan ik

4. Ik hoor er niet bij (dus je wordt niet gehoord)

5. Ik ben het niet waard

6. Ik ben ongewenst

7. Ik ben ongeliefd
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2.

3.

4.

5.
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Nu mag jij jouw 7 meest resonerende overtuigen gaan opschrijven.
Ook al weet je verstandelijk dat het onzin is, toch merk je op dat je
vanuit een automatische piloot wel steeds vanuit deze overtuigen
reageert. De wees eerlijk en ga voelen/kijken wat je steeds door het
leven terug gespiegeld krijgt.

7 negatieve hoofdgedachten:
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Je mag nu vervolgens je negatieve gedachten gaan omzetten naar
positieve gedachten. Ik geef weer een voorbeeld:

1. Ik ben goed zoals ik ben
2. Ik ben bekwaam
3. Ik ben gelijkwaardig aan iedereen
4. Ik hoor erbij
5. Ik ben het waard
6. Ik ben gewenst
7. Ik ben geliefd

Opdracht 3 Negatieve gedachten transformeren
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Nu mag jij je 7 negatieve gedachten gaan transformeren naar 7
positieve gedachten. 
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Adem nog een paar keer wat dieper in en uit. 
Lees de komende dag elke dag je positieve overtuigen hardop.

TIP

Attentie
Hou deze positieve overtuigingen paraat bij de live Q & A op zaterdag
18 juni a.s. om 10.00 uur, dan gaan we er nog een krachtige
verankering oefening meedoen 😊

Wil je de komende dagen nog meer kennis opdoen?
Kijk dan eens op mijn inspiratie pagina https://terravoice-
totalhealing.nl/blogs/ waar je allemaal mooie blogs kan lezen over een
groot hoeveelheid aan onderwerpen met tips erbij voor je persoonlijke
groei.

https://terravoice-totalhealing.nl/blogs/
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