
WEEK 1 
BOOST YOUR LIFE

PROGRAMMA

Bewust-Zijn



Welkom bij week 1! Deze 1e week staat helemaal in het teken van het vergroten van je bewust-zijn en je zelfinzicht. In
deze tekst vindt je een aantal inzichten.
 
1. Bewust-Zijn
Je volgt dit programma omdat je -op welk gebied dan ook- verandering wilt. Hoe het werkt is dat je wanneer je
ander resultaat wilt, je andere keuzes te maken hebt,  en voor andere keuzes heb je (meer) bewustzijn nodig in de
keuzes die je NU maakt. 
 
Wanneer je nu je bewustzijn wilt vergroten, zijn 3 dingen van belang; je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Die 3
samen bepalen jouw dagelijkse werkelijkheid. Je gedrag wordt gestuurd door wat je denkt en wat je voelt, en je
gevoel wordt bepaald door wat je denkt. 
Zo’n 95% van onze gedachten en ons gedrag is onbewust! Wanneer je dingen anders wilt gaan doen, wil je je dus
heel bewust worden van wat je nu allemaal denkt en voelt, want dat creëert je huidige realiteit. 
 
De kracht van onze (onbewuste) gedachten is enorm! Ons onbewuste denken wordt voor een belangrijk deel
gevormd door onze ervaringen uit het verleden. Die hebben geleid tot onze overtuigingen en wat we geloven. Zo
bezien ‘herbeleef’ je onbewust dus eigenlijk telkens je verleden door oude ervaringen in het heden en de toekomst
te projecteren. Dit proces vindt volautomatisch plaats wanneer je er geen bewustzijn in hebt. Het is een stimulus-
respons situatie of actie-reactie. 
 
Dit geautomatiseerde proces is je overlevingsmechanisme; je ego/de mind/het angstbrein. Herkent situatie, zo heb
ik in het verleden gereageerd en dat werkte, doe ik dat nu weer. Herken je dat? Het zijn dus automatisch
gegenereerde reacties. We zijn uitgerust met dit systeem omdat we zo de grootste kans te hebben om te overleven.
Superhandig, maar het ding staat afgesteld op overleven en niet meer dan dat. 
 
En dat is nu precies het issue, het vermijdt het onbekende om risico’s uit te sluiten. En zo houdt het ons ín onze
comfortzone, we hadden het er in de introductie al over. Dus dat is het stemmetje dat zegt dat je echt te moe bent
om te gaan sporten, dat je misschien je hypotheek wel niet kunt betalen als je zou gaan doen wat je echt wilt, en dat
zegt 'wie weet wat er allemaal gebeurt' als je je niet aan de regels houdt..?
 
Het mooie hieraan is, dat je het kunt waarnemen, toch? Je kunt zien dat je denkt ‘ik ben te moe om te gaan sporten’,
en ook al is het nog zo lastig, je kunt er dus voor kiezen om er niet naar te luisteren. Je hebt dat stemmetje dus, die
gedachten; je bent het niet. 
 
Meestal zijn we ons hier niet bewust van, waardoor we vaak voor het grootste deel van onze tijd vanuit deze survival-
modus leven. Zoals gezegd superhandig om te overleven, maar wanneer jij wilt groeien, leren en je wilt ontwikkelen
of het anders wilt doen in je leven super is het juist heel onhandig. 
Daarom zoomen we in deze 1e week in op hoe dit werkt. Zodat je het kunt gaan begrijpen en deze mechaniek kunt
doorzien bij jezelf en op die manier andere keuzes kunt maken. 
 
Dus; hoe ons leven eruit ziet wordt bepaald door hoe we ons gedragen. Hoe we ons gedragen wordt bepaald door
de keuzes die we maken. En die keuzes worden bepaald door onze bewuste of onbewuste gedachten. Daarom
beginnen we met meer bewustzijn te creëren in wat je denkt en doet!
 
 



2. Negativiteit en stress 
Je kent vast wel het fenomeen dat alles energie is. Misschien weet je ook dat energie een
trillingsfrequentie heeft en dat de trillingsfrequentie van negativiteit en stress laag is.  Hierbij kan je denken
aan onvrede, frustratie, boosheid, irritatie en je zorgen maken. Maar ook negatieve self-talk, klagen,
roddelen,  en focus op wat er niet is.  Allemaal het ego dat problemen zoekt, scant op gevaar. Het ego
houdt je daarmee in je comfortzone en dat houdt je klein. 
  
Kijk eens naar je huidige leven. Hoe ziet het eruit? Kun je zien hoe wat jij zegt en denkt daaraan
bijdraagt? Wordt je bewust van wat je denkt en zegt; over jezelf, tegen jezelf, tegen een ander. Maar ook
over een ander, over je werkelijkheid, over de maatschappij, de situatie in de wereld.. 
Wat zeg jij bijvoorbeeld over wat jij wel en niet kan? Over wat voor soort mens jij bent? Over waar je geen
tijd voor hebt? Geen geld, geen energie..?
 
Waar wordt stress in dit licht nu door veroorzaakt: het conflict van hoe het is met hoe het zou moeten zijn.
Het gaat altijd over tekort, een oordeel, een mening etc. Wat je dus wilt leren is om meer te gaan zijn met
wat er is. Daar begint alles mee. Wordt je bewust van je huidige situatie en accepteer dat dat is wat er is.
Ook als dat conflict is! Dan zie je: er is conflict. En misschien nog: ‘En ik vind dat dat niet zo zou moeten zijn’.
Ok? No judgement. 
 
We gaan er op inzetten dat je dit veel meer kunt gaan waarnemen. In plaats van dat je er helemaal in
opgaat. Dat is bijvoorbeeld ook wat je bij meditatie doet, je neemt plaats in de stoel van de waarnemer.
Breathe in breathe out, zie wat je ziet. En zie de neiging, die stem dat dat weer anders moet. Dat er een
oordeel is, over dat je weer loopt te stressen bv. Wordt je ook gewaar van hoe dat voelt in je lichaam. Wat
voor lichamelijke reactie creëert het?
 
 
 



3. Manifestatie/de kracht van gedachten
Je hoort er veel over; de Law of Attraction, ofwel manifesteren. Hoe dit werkt is dat het universum
resoneert met wat jij denkt en wat je gelooft. Wat je denkt wordt werkelijkheid. Er is steeds meer
wetenschappelijk bewijs dat het energieveld waaruit ons lichaam bestaat en dat ons omringt, resoneert
met de trilling van onze gedachten en ons gevoel. 
 
Als dat zo is, zou je kunnen zeggen dat het genoeg is om positieve dingen te denken zoals ‘ik ben goed
genoeg’ en ‘ik kan alles wat ik wil’. Voor een deel is dit waar,  het gaat er namelijk niet alleen om wat je
denkt, maar vooral ook wat je gelooft en wat je voelt. Dus wanneer je alleen zegt ‘ik ben genoeg’, maar je
hebt onbewust nog de overtuiging dat dat niet zo is en je voelt het niet, en je hecht geloof aan de
overtuiging dat je eigenlijk heel hard je best moet doen om iets waard te zijn, dan is dat wat je uitzendt en
wat je ook terug zult zien in je dagelijks leven. 
 
Wat wel werkt is om actief op zoek te gaan naar jouw overtuigingen, dat gaan we doen door meditatie,
door het schrijven in een dagboek en door erover te praten bijvoorbeeld. Zo krijg je steeds helderder hoe jij
nu jouw huidige werkelijkheid creëert. Hoe jouw binnenwereld je buitenwereld creëert. En die twee wil je
meer met elkaar in lijn brengen. 
 
Door je bewust te zijn van wat je nu doet en hoe jij dus je huidige werkelijkheid creëert, én door helderheid
te creëren in wat het is dat je wel wilt, kun je gaan kiezen om het anders te gaan doen. Andere
overtuigingen te kiezen, een andere mindset en nieuwe gewoontes aan te leren die supporten wat jij wilt,
en zo ga je een nieuwe werkelijkheid voor jezelf creëren.
 
 


