
Feel Good Training
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Verander je slechte gewoonten 

1. Wat zijn je slechte gewoontes die je wilt stoppen?

"Your mindset is everything: 
the way you think affects your energy and actions.

Change your thoughts and your life will start to change!"
 

2. Wat is je motivatie? Waarom wil je stoppen met de slechte gewoontes? 
     Wat krijg je in de plaats?
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Experience (ervaar)
Interrupt (onderbreek)
Replace (vervang)
Celebrate (vier)

Hoe je slechte gewoontes doorbreken in 4 stappen: 

1.
2.
3.
4.

3. Met welke nieuwe, gezonde gewoontes ga je je slechte gewoontes vervangen? 



2. Interrupt = bewuste KEUZE maken om te stoppen

3-2-1 STOP.

Je onderbreekt nu je automatisme, je slechte gewoonte. 
Maak voor jezelf de onomkeerbare beslissing om te stoppen. 

      

1.Experience = BEWUSTWORDING 

Eerste stap is ERVAREN, je zelf bewustworden van je gewoonte. 
Maak er een goede gewoonte van om dagelijks bezig te zijn met je slechte gewoonte.

It’s all in your mindset. 

Door het echt te gaan ervaren en erbij stil te staan en het niet die automatische handeling te
laten zijn die je 'ondergaat' waar je geen controle over lijkt te hebben.

      

3My Feel Good Year | © Klara Vandenbosch

3. Replace = Vervang = bewust een nieuwe keuze te maken 
= herprogrammeren

Een nieuwe keuze is een nieuw beeld, een nieuwe associatie maken in je hersenen. 

Wat wil je wél? Welke keuze gaat je dichter bij een Helti levensstijl brengen? 
Vervang het met iets NIEUWS – iets wat goed is voor je!
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Mindset oefening: Bouw je eigen set aan krachtige gedachten 

Welke overtuigingen houden jezelf tegen? Welke obstakels staan je in de weg? 
     

  

Lijst je Persoonlijke Beperkende Overtuigingen op in kolom 1.

Vervang ze, buig ze om naar een set aan nieuwe, krachtige en constructieve
geloofsovertuigingen die je ondersteunen, die je helpen om je doelen te realiseren en som die
op in kolom 2.

Tip: Gebruik de wet van polariteit (alles heeft een tegengestelde!) om de negatieve beperkende
overtuiging om te vormen naar een positieve, krachtige overtuiging. 

Beperkende overtuigingen Persoonlijke kracht
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4. Celebrate = applausje voor jezelf!

Geef je zelf een applausje! Het 'YES-I did it' momentje! 
De high five aan je zelf! 

Je mag trots en content zijn als je je slechte gewoonte gestopt hebt en bewust gekozen hebt
om iets anders goeds te doen voor jezelf.

      "Action is Power."


