
Drie stappen om overtuigingen los te laten
Van bewust dromen naar bewust creëren

Positief momentum

De belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen is: “Zijn mijn gedachte 
beperkend of is deze gericht op groei?” Elke gedachte draagt bij aan 
hoe jij je voelt en heeft invloed op dat wat je kunt toelaten in leven. 

Opdracht 
Neem in de komende dagen je reacties op situaties of personen die je 
irriteren of waar je je vervelend over voelt waar. En kies dan bewust 
positief momentum door jezelf complimentjes te geven. 

Hoe doe je deze oefening

Van bewust dromen naar bewust creëren

Bij de eerste vervelende of beperkende gedachte over een bepaald 
onderwerp voel je emotioneel niet veel en het is dan ook makkelijk om 
het momentum te stoppen en om te buigen. 

Als je bewust wordt van een negatieve gedachte, geef jezelf dan een 
paar complimentjes over dat wat je op dat moment aan het doen bent.

Bijvoorbeeld
• Wat kan ik toch ontzettend goed klagen over het weer
• Ik ben heel goed in het nadenken of ik iets nu wel of niet zal doen
• Kijk mij toch eens lekker onderuit gezakt in deze deze stoel zitten
• Als er iemand goed is in koffie inschenken dan ben ik het wel
• Ik ben echt heel erg goed in mezelf vervelen zelfs als er veel dingen 

gedaan moeten worden kan ik heel goed niets doen
• Wat kan ik toch goed auto rijden zelfs met één hand aan het stuur 

maak ik geen ongeluken

Geef zoveel complimentjes aan jezelf tot je ook echt een glimlach voelt 
opkomen en je dus weer in het positieve momentum zit. 

 

Aandacht  

Deze oefening doe je in 
gedachten. Als je een momentje 
hebt;  je moet bijvoorbeeld even 
ergens op wachten of je zit in de 
auto. Dan kun je deze oefening 
in gedachten doen. Je wordt je 
daarmee nog bewuster van je 
gedachten. 


