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Één van de meest effectieve manier om je onbewuste te
herprogrammeren is door middel van herhaling. In de vorige

module heb je je obstakels in beeld gebracht. Deze
informatie gaan we nu gebruiken om je onderbewuste te

herprogrammeren door middel van Mantra's.

MANTRA'S

OBSTAKEL

Ik weet niet hoe ik aan klanten kom

Ik heb geen geld

MANTRA

De allerleukste, goedbetalende, enthousiaste
klanten komen vanzelf naar me toe.

Geld stroomt als een malle, via verschillende
kanalen, met grote hoeveelheden tegelijk naar

me toe

Neem de statements uit de vorige module en gebruik ook hier weer de wet van
polariteit. Schrijf voor ieder obstakel op wat het tegenovergestelde is. Hoe het zou

moeten zijn om te kunnen krijgen wat je wilt.
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DE BESTE VERSIE VAN
JEZELF

Wie IS die beste versie van jezelf?

Wat zijn zijn/haar overtuigingen?
Hoe denkt hij/zij over zichzelf?
Welke keuzes maakt hij/zij?
Hoe behandeld hij/zij zichzelf?
Hoe behandeld hij/zij anderen?
Hoe voelt hij/zij zich op dagelijkse
basis?
Wat doet hij/zij?
Wat doet hij/zij niet?
Hoe ziet zijn/haar ochtendritueel eruit?
Wat zijn zijn/haar kernwaarden?

Maak een profiel van die versie van jou
die al heeft waar jij nu van droomt:
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MIJN BESTE VERSIE
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Hoe zou je willen dat het is? Wat zou je willen bereiken? Focus je op het gevoel. Als je
bijvoorbeeld vindt dat je te zwaar bent, focus je dan niet op het aantal kilo dat je wilt
afvallen (extern) maar op het gevoel dat he tje oplevert als je op je streefgewicht zit.

Mijn dromen en doelen zijn:

DOELEN EN STRATEGIE

Wat voor persoon moet je zijn om die dromen en doelen te realiseren? Benoem 5
eigenschappen of gewoonten die deze persoon bezit die jou gaan helpen om deze

dromen en doelen te realiseren.

5 eigenschappen of gewoonten:
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Als extra tool om van dromen naar concrete acties over te gaan geven we je hier de
mindmap tool. In de bovenste cirkel zet je je concrete doel, bijvoorbeeld; lekker in mijn

lijf. In de cirkels daaronder (dat mogen er meer dan twee zijn) schrijf je je strategie,
bijvoorbeeld; gezonder eten, meer bewegen, op tijd naar bed, etc. Maar dat blijft nog een
beetje vaag. Onder die strategie schrijf je concrete acties waar je je aan kunt houden. Die

je kunt bijhouden en kunt checken, bijvoorbeeld: 2x per week een yogales, groente en
fruit in plaats van koekjes, of na 21:00 uur geen scherm meer. Hoe concreter de actie, hoe

makkelijker om jezelf eraan te houden.

DOELEN EN STRATEGIE
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Wat ga je doen en laten om deze eigenschappen te gaan
ontwikkelen? Ook hier weer, maak het zo concreet mogelijk.

Wat ik ga DOEN: Wat ik ga LATEN:
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Bedenk voor iedere gewoonte of eigenschap WAAROM je dit wilt ontwikkelen. Kom hier
gerust nog even terug als je het moeilijk hebt en geneigd bent de handdoek in de ring

te gooien. Je why is je belangrijkste drijfveer.

WHY?

WAT HET OPLEVERT WAT HET ME KOST

Om je why nog wat extra kracht bij te zetten en je intrinsieke motivatie aan te
wakkeren. Wat levert het je op als je deze eigenschappen OWNED en wat kost het je

als je deze eigenschappen niet ontwikkelt?

IK WIL DIT OMDAT:



HERPROGRAMMEREN

Schrijf een statement van je doel
Lees deze statement minimaal twee keer
per dag hardop aan jezelf op en wek
daarbij het gevoel op alsof je het al hebt.
Herhaal je mantra's meerdere keren per
dag met gevoel. Zie het voor je en voel het
gebeuren.
Herhaal je mantra's op ieder moment
waarop je merkt dat een beperkende
overtuiging of een negatieve emotie de
overhand neemt.
Hou vol en ga door! 

Het échte werk zit hem in de herhaling. Om
je onderbewuste zodanig te programmeren
dat het behalen van je doel een
vanzelfsprekendheid wordt zijn de volgende
stappen cruciaal.

1.
2.

3.

4.

5.

Het is niet erg als je de mantra's nog niet
kunt geloven. Het zijn niet voor niets
onbewuste overtuigingen. Die zijn al zo lang
bevestigd in je systeem dat het voor je
onderbewuste lastig is om zomaar een
nieuwe overtuiging aan te nemen. Daarom
de herhaling. Ga door met de mantra's, ook
als je het even niet kunt voelen. Ook in dat
geval haal je je aandacht bewust af van het
hetgeen je niet meer wilt en dat is het doel.
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HET ÉCHTE WERK


