
Van bewust dromen naar bewust creëren

Positieve aspecten

Je gaat je richten op positieve aspecten van alles wat je maar kunt 
bedenken: je favoriete restaurant, je partner,  je huisdier, een feestdag, 
een vriend, een acteur noem maar op. 
 
Opdracht:
Schrijf bovenaan een nieuwe pagina in je inspiratieboekje de naam 
van de persoon of omschrijving van het onderwerp waar jij een goed 
gevoel van krijgt met daaronder de positieve aspecten.  

Hoe doe je deze oefening?

Bijvoorbeeld
• Bedenk wat je eraan waardeert: waarom mag jij die persoon zo graag 

of waarom kom je graag in dat restaurant? 
• Hoe voelt de ervaring en wat zorgt ervoor dat jij je zo voelt? 
• Neem 15 minuten de tijd en schrijf de dingen op die in je hoofd 

komen, denk er niet teveel over na. 
• Blijf schrijven zolang de ideeën komen en als de 15 minuten niet 

voorbij zijn kies dan een ander onderwerp. 

Met dit proces verbind je je met de hoogste emotie van waardering. 
Je kunt ook over mensen of onderwerpen gaan schrijven waar je 
weerstand tegen hebt om zo jouw overtuigingen daarover aan te 
passen. Door dit te doen voorkom je dat je gedachten een loopje 
met je nemen op het moment dat je met de persoon of onderwerp in 
aanraking komt.

Met deze oefening bouw je positief momentum op en kun je jezelf 
trainen om in situaties anders te reageren waardoor je het positieve 
momentum vasthoudt.

. 
Schrijven
Plan dagelijks een moment 
in waarop je deze en andere 
oefeningen uit de training gaat 
doen. Ga op een plek zitten waar 
je niet gestoord wordt. Voor je 
begint ga eerst even rustig zitten. 
Haal een paar keer langzaam en 
diep adem en voel hoe je in je lijf 
zit. Laat de dag en de dingen die 
je bezig houden van je afglijden. 
Als je je rustig en aanwezig voelt, 
begin dan te schrijven.

 

Aandacht  

Je kunt deze oefening ook in 
gedachten doen. Niet zozeer als 
vervanging van de schrijfoefening 
maar om ervoor te zorgen dat 
gedurende de dag deze nieuwe 
manier van kijken actief blijft.  
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 ook 
bewust van je gedachten. 


