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MINDF*CKS DE BAAS
In je hoofd heb je het plaatje al helemaal compleet. Je ziet voor je hoe jij

straalt, hoe gelukkig, vrij en licht jouw leven is.

 

Er zijn een aantal dingen die jij wil veranderen, die bijdragen aan jouw groei en

die er voor zorgen dat jou leven perfect is. Je bent vastberaden om het vanaf

nu anders te gaan doen. 

Maar bij de uitvoering gaat het mis. Hoe kan dat nou? Je wilt het echt en je

bent er deze keer echt voor gegaan. Toch blijf je "hangen" in het oude. Zet je

de stappen niet die nodig zijn. Ondertussen ben je strontchagrijnig, een kort

lontje en boos op jezelf: Zie je wel ik ben een slappeling, ik kan het niet!

 

En precies dat....dat zijn "mindfucks". Stemmetjes in je hoofd die jou proberen

tegen te houden, weg te houden van wat je echt belangrijk vindt, van het leven

dat jij graag  wilt. Zodat we achteraf spijt hebben, spijt van de dingen die we

niet gedaan hebben, maar zo graag wilde! Je blijft je altijd afvragen..wat als..? 

De angst voor wat het leven je te bieden heeft is groter dan de onvrede over

de situatie waar je nu in vast zit. Die is namelijk vertrouwd, je weet wat je hebt.

 

Vanaf nu niet meer!! Ik heb voor jou de 6 GOUDEN tips om je innerlijke criticus

de baas te worden. Om eindelijk af te rekenen met jouw mindfucks en te gaan

staan voor wie jij bent en wat jij wilt.

 

Ik gun jou een leven vol energie en sparkelings, dus met veel plezier heb ik dit

e-book voor je gemaakt! Mocht je hulp nodig hebben of een stok achter de

deur dan ben ik er voor je.

 

❤Liefs,

Charissa
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6 TIPS
❤

 

Het verschil tussen wie je bent en wie
je wilt zijn, is wat je doet
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ZET JEZELF OP 1

Vind ik belangrijk en wil ik vandaag doen

Moet vandaag gedaan worden anders heb ik er last van

Niet belangrijk, kan later als ik wil of helemaal niet

Maak jezelf belangrijk! 

 

We doen heel veel dingen omdat anderen dat van ons verwachten. Nee,

sterker nog! Omdat we denken dat anderen dat van ons verwachten. Hierdoor

leggen we onszelf onnodig veel druk en stress op. Waarom? Omdat onze

eigen wensen en verlangens worden ondergesneeuwd. Omdat we rekening

houden met wat anderen verwachten of wat anderen van ons denken. Ik kan

je een ding vertellen: Daar word jij niet gelukkig van!

 

Stop dus met dingen doen die ons opgelegd worden door de maatschappij,

de buurvrouw, je moeder, je partner, je collega. Zet jezelf bovenaan je to do

lijstje. Maak van alles wat je "denkt te moeten" een lijstje. Verdeel deze in de

volgende drie categorieën:

 

1.

2.

3.

Now you know what to do!

 

 

 

 

Het mooiste wat je kunt worden,
is jezelf
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VERTROUW  OP JE INTUÏTIE
Je intuïtie? Klinkt lekker vaag en zweverig...

Dat is het niet! Het is voelen wat goed voor je is in plaats van het bedenken.

Het komt vanuit je hart/buik en niet vanuit je hoofd. 

 

Heel veel mensen leven in hun hoofd, maar je brein is er niet op gemaakt om

je gelukkig te maken. Die is er om je te alarmeren voor gevaarlijke situaties, en

houdt alles het liefst zoals het is. We hebben per dag ongeveer 40.000

gedachten, dat zijn er 2500 per uur (er vanuit gaande dat je 8 uur slaapt). 60-

75% van die gedachten zijn negatief. Bedenk maar eens hoe vaak jij tegen

jezelf zegt: "Dat heb je goed voor elkaar, daar mag je trots op zijn" en hoe vaak

je zegt "Dat gaat je niet lukken, daar ben je niet goed genoeg voor". Wedden

dat de tweede categorie vaker voorkomt? Stel je voor dat je al die negatieve

gedachten serieus zou nemen...that's a hell of a job!

 

Het vergt alleen wel wat oefening, je intuïtie fluistert namelijk terwijl je hoofd

schreeuwt. Om je intuïtie te kunnen "volgen" is rust belangrijk. Je zult hier

bewust tijd voor vrij moeten maken. Kies iets wat jij fijn vindt. Ga een stuk

wandelen, hardlopen, mediteren, op de bank zitten of neem een bad. Neem

hier ook echt de tijd en de rust voor.  Als je de rust niet kan vinden haal dan

een paar keer diep adem en focus daarna op je ademhaling. Door je neus

inademen en door je mond uit. Hiermee maak je je hoofd leeg. Door de stilte

en rust krijgt je gevoel de ruimte en "weet je het".

 

 

 

Je intuïtie volgen vergt moed, 
moed om voorbij te gaan aan

gedachten en te vertrouwen op je
gevoel
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MOETEN VS WILLEN
Als jij je innerlijke criticus de baas wilt worden is het heel belangrijk om het

verschil tussen "moeten" en "willen" te weten! 

 

De "moet" modus legt jou een verplichting op. "Moeten" heeft geen motivatie,

maar gaat op keiharde discipline en wilskracht. In het begin ga je daar heel lekker

op, dat is helaas maar voor een korte periode. Het kost jouw brein en lijf namelijk

heel veel energie. Woorden die bij moeten horen zijn: plicht, regels,

verantwoordelijkheid, zoals het hoort.

 

"Willen" roept woorden op als passie, verlangen, vrijheid, kiezen en dromen.

"Willen" is veel lichter en geeft energie. 

 

Helaas wint "moeten" het vaak van "willen". Draai het om en gebruik "willen" vaker!

Ook letterlijk in je taal gebruik. Vervang: ik MOET sporten door ik WIL sporten. Ik

WIL nog....ipv Ik MOET....

 

Voelt gelijk al veel beter toch? 

 

 

Soms moet je veranderen 
om jezelf te blijven
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Als ik later groot ben....

Als de kinderen groter zijn....

Als ik meer ervaring heb....

Als we verhuisd zijn....

Als ik mijn baan echt zat ben....

 

Herken je ze? Of een variant hierop? Uitstel gedrag....ooit komt nooit.

Je zoekt naar excuses om niet nu te hoeven veranderen, je stelt uit omdat je het

eng vindt. Want later zijn de omstandigheden beter, dan kun je het aan, dan heb

je tijd, geld, energie of noem maar op wat je als excuus gebruikt. Want wanneer

is het ideale plaatje er? En als je denkt dat de omstandigheden ideaal zijn,

bedenkt je mind wel weer iets anders om het uit te stellen.... 

 

Het heeft te maken met angst, angst voor het onbekende. Je weet namelijk niet

hoe het gaat lopen, wat voor hobbels je tegen gaat komen, maar als je niet begint

weet je zeker dat het niet gaat lukken. 

 

Het succesverhaal komt pas achteraf, dus focus niet op wanneer alle

omstandigheden daar zijn, maar zorg dat je begint! 

 

Wat wordt jou eerste stap?

 

Succes is not final; Failure is not fatal:
It is the courage to continue that

counts.

STOP MET UITSTEL GEDRAG
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KLEINE STAPJES
Grote stappen snel thuis...we willen allemaal een snel en moeiteloos

eindresultaat, maar ik kan je vertellen: zo werkt het niet!

 

Er zijn geen wonderpillen waarmee je in een klap afvalt, er zijn geen magische

elfjes die aanbellen en jou je droombaan aanbieden en er zijn ook geen lieve

kabouters die aankloppen met je droomleven.

 

Je wacht op een snelle en makkelijke oplossing, op weg naar jou droom. Terwijl jij

wacht tikt de tijd door en als je bedenkt dat als je een half jaar geleden al kleine

stapjes had gezet, waar je nu al zou staan.....

 

Kleine stapjes  zijn de key to success. Door steeds kleine overwinningen te

boeken blijft het haalbaar. Zorg dus ook dat je die kleine overwinningen viert.

Wees trots op jezelf en sta even stil bij wat jij bereikt hebt! Die kleine successen

zorgen voor een geluksgevoel, waardoor het je lukt om vol te houden en je

uiteindelijk een blijvende verandering hebt gecreëerd!

 

Your speed doesn't matter,
forward is forward
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GEEN PICTURE PERFECT
Wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het perfect? En volgens wie dan?

Volgens jou of je moeder of de buurvrouw of de maatschappij? Als je naar de

kritische stemmen in je hoofd luistert is het NOOIT goed genoeg.  

 

We leggen de lat voor onszelf heel hoog: een succesvolle carrière, een mooi huis,

een liefdevol gezin, een vol sociaal leven, gezond eten, 3 keer per week sporten

enz. enz. Dat legt behoorlijke druk op je EN het put je uit! De lat leg je onrealistisch

hoog. Je bent te streng voor jezelf. 

 

Het hoeft niet allemaal. Kies wat er bij jou past en wat jij belangrijk vindt. Niet voor

het leuke plaatje op social media of voor wat "men" verwacht. Er is geen "zo hoort

het nu eenmaal". 

 

Kies een leven wat bij jouw ritme past en wees daar loyaal aan. Luister naar jezelf

en laat de rest maar kletsen!

 

 

 

You were born to be real,
not to be perfect
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DO YOU WANT MORE?
 Is het antwoord op die vraag: JA!!!!

 

Klik dan op onderstaande link en 

doe mee met mijn online programma

 

Je innerlijke criticus de baas 

 

In 6 weken tijd (ongeveer 20-30 minuten per week) gaan we van denken naar

doen. 

Ik help je stap voor stap!  In het programma gaan we aan de slag met de

volgende thema's: 

 

❤Herkennen van jouw blokkerende patronen

❤Je angsten overwinnen

❤Jouw ideale leven vormgeven en creëren

 

Meld je aan via deze link

 

 

 

Life starts 
at the end of your comfort zone

http://www.lijfenbedrijfacademie.nl/98-2/
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BREIN TREIN
 Je brein is een soort ballen machine die wel 70.000 gedachten per dag eruit

gooit. Als je die allemaal voor waar aanneemt, wordt je gek!

 

Die gedachten bepalen wel je gevoel. Ken je dat? Je schrikt midden in de nacht

wakker en je partner ligt nog niet naast je. En daar gaat de ballenmachine. Er is

vast iets ergs gebeurd. Misschien is hij wel aangereden of de sloot ingereden?

Of....Je hartslag gaat omhoog, pure paniek. 

 

Een kwartier later hoor je de sleutel in het slot. Niks aan de hand, hij kwam nog

een bekende tegen en stond nog even te praten. 

 

Doordat je de gedachte voor waar aannam, voelde je angst en paniek. Terwijl het

andere scenario veel realistischer is en er voor had gezorgd dat jij je weer had

omgedraaid en in slaap was gevallen. 

 

Zo is het ook met veranderingen die jij wil in je leven. Als jij de gedachten die jou

vertellen dat je het niet kan of nu niet kan zal dat jou waarheid zijn en ben je ook

overtuigd van dat gevoel. 

 

 

 

You were born to be real,
not to be perfect
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GEVOEL VS EMOTIE
Verschil tussen gevoel en emotie.

 

Een emotie gaat heel snel: Ineens slaat de angst toe of binnen de

kortste keren ben je woedend. Het is ons alarmsysteem. Een emotie

zorgt ervoor dat we in actie komen of juist stoppen met handelen. 

 

Gevoelens zijn minder intens en worden dus vaak overstemt door

emotie. Gevoelens hebben meer tijd nodig om ze te herkennen en

erkennen. Het is de sparkeling die je door je hele lijf voelt als je

geïnspireerd raakt en weet dit wil ik!

 

Of het voor jou nu gaat om verandering op het gebied van leefstijl,

sporten of een andere baan het patroon is hetzelfde. Je hebt iets

gevonden waar je voor wilt gaan, dit zet jou "aan", mega enthousiast

ben je, je weet dit wil ik! Maar dan direct daarachteraan het stemmetje:

Ik wil dit wel, maar....ik heb nu geen tijd, geen geld, geen rust.

 

Dat laatste is eigenlijk angst en dus je emotie. Luister daar niet naar,

want het blokkeert en zorgt ervoor dat jij niet in actie komt. 

 

 

 

Leven is het meervoud van Lef. 


