Kiezen voor Jezelf
In vier stappen naar vrijheid en autonomie
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1. Inleiding
Maak jij de keuzes die je echt wil maken of doe je concessies elke dag weer?
Leef jij het leven dat jij wil leven? Veel mensen durven niet te doen wat ze
echt willen. De belangrijkste redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn
angst voor de reacties voor anderen, angst voor het onbekende en angst om
te verliezen wat je al hebt.
Het niet doorbreken van dit gedrag heeft op de lange termijn veel invloed op
je levensgeluk. Mensen raken burn-out, krijgen relatieproblemen en verliezen
hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ze blijven in banen hangen waar ze niet
gelukkig van worden. Gaan relaties aan die niet bij ze passen of krijgen
gezondheidsproblemen, hun lijf laat ze in de steek.
Dat is enorm zonde en niet nodig!
Jarenlang werkte ik in een omgeving waar ik ongelukkig van werd. Ik raakte
zelfs flink burn-out. Ik had geleerd voor het beroep van psycholoog en dacht
ook dat ik dit beroep onder alle omstandigheden moest blijven uitoefenen.
Ook ik zag toen geen mogelijkheden tot ander gedrag. Natuurlijk voelde ik
wel dat het niet goed zat, maar ik was niet in staat om het te veranderen.
Ook ik heb toen hulp gezocht, ik weet dat je gedrag veranderen moeilijk is en
dat vallen en opstaan hoort bij dit proces. Pas na een aantal jaar en heel wat
keuzes verder ben ik op een punt gekomen dat ik op een voor mij prettige
manier kan omgaan met dingen die op mijn pad komen. En de keuzes die
hieruit voort komen.
Daarom heb ik dit korte e-book geschreven omdat ik weet hoe lastig het is
om je eigen patronen te doorbreken. Met de stappen die ik beschrijf krijg
je inzicht in hoe je de eerste stap kunt zetten en kunt aanpakken wat jou
telkens weer dwars zit.

Hanneke
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2. Vier Stappen naar
Definitieve Gedragsverandering
Stap 1 - Feel your Guts
Hoe vaak ga jij voorbij aan wat je voelt? Wanneer neem jij een minuut de tijd om
na te gaan wat je merkt in je lijf?
Terwijl ik deze tekst typ besef ik me dat ik al drie uur achter de computer zit
en mijn hoofd vol is en zoemt. Al drie keer heb ik bij mezelf gedacht dat ik
beter even pauze kan nemen en zo daarna weer fris verder kan gaan.
Een van de kernprincipes binnen het veranderen van je gedrag gaat over
AANDACHT. Pas wanneer je aandacht kunt hebben voor dat wat er in jou
leven speelt kun je handelen. Onze automatische piloot die wordt aangestuurd
door ons brein en alle hogere cognitieve functies die het rijk is staat bij veel
mensen continue aan. Die automatische piloot maakt dat ons brein extreem
goed in staat is tot denken. Of dit altijd in ons voordeel werkt vraag ik me
inmiddels wel eens af.
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Binnen het werkveld wordt ook wel gesproken van ‘the Monkeymind’. Je
gedachten kunnen alle kanten op springen en wanneer je probeert dit bij te
houden dan raak je al snel de weg kwijt.
Ons concentratievermogen kunnen we eigenlijk zien als één grote spier. En
het is nodig dat deze getraind wordt. Om goed keuzes te kunnen maken moet
je jouw brein trainen om in het HIER en het NU te zijn en blijven zodat je
leert merken wat er op dat moment met je aan de hand is.
Wanneer je getraind bent in je aandacht erbij houden en kunt letten op wat
je bij jezelf merkt dan zul je minder reactief zijn. Dit merk je ook in je reacties
en keuzes. Wat ik daarmee bedoel is dat je leert om vanuit je instinct het
antwoord op te laten komen in plaats van er allerlei gedachten over te hebben en op basis hiervan een keuze te maken. Dit klinkt eigenlijk nog ontzettend
vaag als ik het zo op schrijf. Om een voorbeeld te geven mag je het volgende
eens proberen.

TIP: Stel iemand in je omgeving een vraag en vertel diegene daarbij dat
hij binnen 1 seconde moet antwoorden. Je zult merken dat mensen op deze
manier de stap van het denken overslaan en direct moeten reageren.
Er zullen ook mensen zijn die deze opdracht gewoonweg te moeilijk vinden.
Ze zullen de neiging om te gaan denken niet kunnen onderdrukken.
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Stap 2 - Creëer een Powermindset
Vanuit de psychologie worden vele kanten van gedragsverandering belicht.
De KRACHT van de GEDACHTE is dan ook het volgende kernprincipe.
De invloed van onze gedachten op ons gevoel en op ons gedrag is groot.
Één van de belangrijkste stromingen binnen de psychologie is de cognitieve
gedragstherapie. Hierin leren mensen hoe ze hun gevoel en gedrag kunnen
beïnvloeden door hun negatieve gedachten om te zetten in positieve
gedachten. Nu klinkt dit misschien nog redelijk eenvoudig. Dit is het echter
zeker niet.
Daarbij komt ook nog dat sommige overtuigingen die mensen hebben zo
diep geworteld zijn dat het knap lastig is om die overtuigingen aan te
pakken.
Zo had ik een vrouw in mijn praktijk die sociaal angstig was en ervan overtuigd was dat wanneer zij met mensen een praatje zou maken ze boos op
haar zouden worden. Het bleek moeilijk haar te motiveren meer helpende
gedachten hiervoor in de plaats te zetten. Het ging er gewoonweg niet in!
Pas toen zij merkte door hele kleine oefenstapjes dat mensen helemaal niet
kwaad op haar werden wanneer ze een praatje maakte, was ze ook in staat
om haar overtuigende gedachte te veranderen.
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Zo kan ook jij oefenen met het veranderen van je mindset. Ga eens bij jezelf
na of jij iemand bent die vindt dat het glas halfvol of halfleeg is. Ben je van
nature geneigd positief te denken of eerder negatief.
Ik heb bij mezelf gemerkt dat dit varieert. Wanneer ik lekker in mijn vel zit
kan ik heel goed positief denken. Wanneer ik minder goed ga, bemerk ik allerlei
nare en negatieve gedachten die omhoog komen. Vroeger was ik me hier
eigenlijk niet zo bewust van en had ik ook het gevoel dat ik me gewoon naar
voelde. Dat dit eigenlijk door mijn eigen negatieve gedachten kwam had ik
niet door.

TIP: Probeer wanneer je niet lekker in je vel zit eens tegenovergesteld
gedrag in te zetten. Dus als je de neiging hebt om in je joggingbroek als een
slons op de bank te gaan zitten. Kleed je dan eens netjes aan, doe een luchtje
op en als je een dame bent ook en make-upje. Kijk eens wat voor effect dit
op je stemming en op je gedachten heeft.
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Stap 3 - Krachtig jezelf zijn
Inzicht in hoe je bent groot gebracht en met wat voor waarden en normen jouw
ouders je hebben opgevoed geeft een goed beeld van hoe jij bent gevormd als
mens.
Daarnaast ontwikkelt je identiteit zich door wat er in je genen ligt opgeslagen, maar ook door de omgeving waarin je opgroeit. Het zogenaamde nature-nurture debat. Wat komt van binnen en wat komt van buiten.
De manier waarop je gehecht bent toen je jong was speelt mee in hoe je
nu omgaat met relaties. Als je als jong kind in een voor jouw onvoldoende
veilige omgeving bent opgegroeid dan kan dit van invloed zijn op de manier
waarop je relaties aangaat in je volwassen leven. Dit betekent natuurlijk niet
dat je hier geen verandering in kunt brengen, maar het is wel handig om te
weten hoe dit voor jou werkt.
Hoe jij naar jezelf kijkt en wat voor beeld je denkt dat anderen van je hebben
ontwikkelt zich voor een groot deel in je puberjaren. Dit noemen we het
zelfbeeld. Gisteren nog had ik een bijscholing waar me de vraag gesteld
werd hoe anderen mij zien. Ik besefte me dat ik dit eigenlijk niet zo goed kon
inschatten. Het is ook geen vraag die je regelmatig aan anderen stelt.
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Soms loopt het beeld dat je hebt van jezelf ver uiteen met het beeld dat
anderen van je hebben. Als dit gat te groot is dan is het belangrijk om hier
eerst naar te kijken voor je allerlei oude patronen probeert te doorbreken. Als
je begint bij jezelf en daarna kijkt naar je gedrag is de kans dat je slaagt vele
malen groter.

TIP: Stel jezelf eens de volgende twee vragen en kijk wat er bij je opkomt.
• Hoe zien andere mensen jou? Wat voor beeld hebben ze van jou?
• Hoe zie jij jezelf?
Stel nu deze vragen eens aan iemand die jou goed kent:
• Hoe zie jij mij?
• Hoe denk jij dat ik mezelf zie?
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Stap 4 - Exposure: Met de billen Bloot
Oefenen met nieuw gedrag
Wanneer we blijven praten over dat wat we graag willen veranderen betekent dit niet perse dat het ons ook lukt. Om angsten of ander gedrag te doorbreken is het nodig om je bloot te stellen aan waar je bang voor bent of aan
dat gedrag dat je graag zou wil laten zien.
Om tot verandering te komen moet je positieve feedback krijgen op het nieuwe gedrag en zeker datgene waar je bang voor bent blijven opzoeken. Dit is
waar het dan ook vaak mis gaat. De oorzaak hiervan is dat we vaak in te grote
stappen naar dat nieuwe gedrag toe willen. Logisch maar niet handig. Wanneer je ervoor zorgt dat de stappen overzichtelijk zijn zorgt dit voor meerdere
snelle succeservaringen waardoor je gemotiveerd blijft om door te zetten.
Dit onderwerp is één van mijn grote struikelblokken. Mijn werk met de
paarden helpt me hierbij omdat zij altijd direct feedback geven op mijn ‘te
snel’ willen gaan. Als ik aan het werk ben met de paarden probeer ik me altijd
één doel te stellen. Als ik afwijk van dit doel reageert het paard niet meer
positief en raak ik gefrustreerd. Daarop besef ik me dan dat ik ben afgeweken
van mijn doel. Ik krijg dus direct feedback op mijn eigen gedrag.
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TIP: Zoek eens één ding op waar je echt van gruwelt. Iets wat je bij voorkeur
uit de weg gaat als je de keuze hebt. Ga eens na wat er gebeurt in je lijf op
zo’n moment en houdt dit minstens drie minuten vol. Geef de spanning die je
hebt een cijfer aan het begin en na drie minuten.

“If you get tired
Learn to rest
Not quit”
~ Deepak Chopra
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Ik hoop dat je door het lezen van de tekst meer inzicht hebt gekregen hoe gedragsverandering werkt en wat er voor nodig is om af te rekenen met patronen
die je al lange tijd dwars zitten.
Misschien heb je al heel veel geprobeerd en heeft dit nog niet geleid tot het
gewenste resultaat. Je kunt dit echt leren!
Je hebt hiermee een hele mooie eerste stap gezet. Nu weet ik uit ervaring dat
elke stap er één is en dat het fijn is om op je pad mensen te ontmoeten die
met je mee kunnen denken. Sta jij op een (kruis)punt in je leven, maar weet
je niet goed waar je moet beginnen om af te rekenen met jouw vastzittende
patronen?
Graag ga ik vrijblijvend met je in gesprek waarin we samen kijken wat jij nodig
hebt om jouw patronen voor eens en altijd te doorbreken zodat ook jij je keuzes
gaat maken vanuit vrijheid en autonomie.

Vraag vrijblijvend een 1 op 1 gesprek aan en ontdek welke
stap jij direct kan zetten op weg naar jouw ideale leven.
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Hanneke van der Molen
Gezondheidszorgpsycholoog

Wie is Hanneke van der Molen
Zij helpt al jarenlang mensen en kinderen meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag.
Dit e-book en haar programma tot gedragsverandering zijn ontstaan vanuit
haar ervaring als psycholoog, het zelfstandig ondernemerschap en een aantal
heftige life-events.
Na jarenlang gewerkt te hebben in grote GGZ instellingen koos zij in 2017
definitief voor het leven dat ze echt wilde leiden. Ze verhuisde samen met
haar gezin en haar beginnende psychologiepraktijk naar een prachtige plek
aan de kust van Noord-Holland en maakte eindelijk de keuze die zij eigenlijk
jaren eerder diep in haar hart al nam, maar niet durfde uit te voeren door haar
eigen vastzittende patronen.
Nu traint ze mensen en teams naar definitieve
gedragsverandering. Dit doet ze met behulp
van haar IJslandse paarden die altijd een eerlijk
antwoord geven.

“You are not a problem
that needs solving.”
~ Eckhart Tolle
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