
Checklist
Ontdek je valkuilen om Succesvol je

gedrag te veranderen!



Welkom bij deze ontdekkingsreis
naar je valkuilen.

Deze checklist zal je helpen om te
kijken waar je struikelblokken liggen,
je valkuilen waar je steeds weer in
terug valt wat ervoor zorgt dat je
hetzelfde gedrag blijf vertonen
waardoor je niet in staat bent anders
te gaan leven.

Zonder te weten WAAROM je steeds
hetzelfde blijft doen, zal het lastig
worden een blijvende verandering
voor elkaar te krijgen.



En ik ga je beleiden door deze lijst
zodat jij je valkuilen gaat ontdekken!

Ik ben Inge Kamerling.

Succes!



Omdat we allemaal gewoonte dieren zijn

vallen we snel terug in onze oude gewoontes,

daarom handig om op te weten waar je

valkuilen liggen zodat je die op tijd kan

omzeilen.

Ieder zijn valkuil is weer anders dus aan jouw

de taak om deze voor jou op te sporen en te

noteren zodat je succesvol de Cursus of

Training kan gaan afronden. 

Want uiteindelijk wil je toch resultaat behalen

niet waar!

Inleiding



Ook als het om zelf studeren gaat kan je

misschien de neiging hebben om na een

aantal weken het bijltje erbij neer te leggen.

Zelfs daarvoor kan je deze Checklist ( met

wat aanpassingen) voor gebruiken.

Of je bent niet zo goed in de "opdrachten”

maken…  Of je schrikt terug als je merkt dat

je leven ( positief) aan het veranderen is

want verandering is eng. 

Kortom valkuilen kunnen van alles zijn en

aan jouw de taak dit bloot te leggen en ik ga

je proberen te helpen door je wat vragen te

stellen.



Wat kunnen je valkuilen zijn?

Heb je daar wel eens over nagedacht? Of heb je
geen idee? Dan heb ik hier een paar voorbeelden
voor je.

Ik ben heel lui.
Ik ben snel afgeleid.
Ik ben snel te verleiden.
Ik geef snel op.
Ik ga vaak over mijn grenzen heen.
Ik heb er niet veel voor over.
Ik heb gebrek aan motivatie.
Ik kan het niet alleen.
Ik durf niet.

Herkenbaar?



Transformerend gedrag zal pas plaats vinden

als je bereid bent te kijken naar wat je in

jezelf afspeelt waardoor je regelmatig in deze

valkuilen trapt.

Wat Nu ?

Opdracht 1

Maak een lijst van jouw valkuilen.



Mijn valkuilen zijn:



Vraag jezelf nu bij elk punt af..

Wat levert mij dit op?

Welk voordeel haal ik uit dit gedrag? 

Ik krijg dan.....
IK voel mij dan....
Het geeft mij....
Het voordeel hiervan is....
Het nadeel hiervan is....

Enzovoorts.

Schrijf de antwoorden op.



Dit kwam eruit!



Wat zeggen deze antwoorden jou?

Was je je er Bewust van dat bepaald gedrag een

valkuil is? 

Zie je een bepaalde reden voor je gedrag?

Zit er een patroon in?

Ik hoop het voor je! 

Houd deze lijst in het zicht zodat je meer en
meer gaat herkennen wat je in bepaalde
situaties steeds doet. 

Het is de bedoeling dat je dit gedrag niet
meer gaat vertonen. Het is de bedoeling
dat je er iets anders voor in de plaats gaat
doen. Iets dat jou wel wat oplevert!

Laat het nu tot je doordringen.



Je hebt al vele jaren hetzelfde gedrag vertoont
waardoor het een patroon is geworden, een
gewoonte, een "overtuiging" 

Dit patroon zit gevangen in je brein en
daardoor niet 1,2,3, te veranderen.

Voor verandering is "herhalend gedrag"
nodig zodat zich nieuwe patronen in je brein
kunnen vormen.

Waarom val je steeds in deze valkuilen?

Hoe je dit in detail kan doen behandel ik in de cursus

Succesvol je Doelstellingen halen.



Wat kan je bedenken dat je ook zou
kunnen doen in dezelfde situatie?

Noteer voor jezelf hoe je liever zou willen
reageren of wat je liever zou willen doen.

Het is zaak dat je daarbij NIET denkt aan
wat voor effect dat op de ander heeft.

Opdracht 2.



Dit zou ik ook
kunnen doen.



Het kan niet anders dan dat de opties een
glimlach op je gezicht toveren. 

Doen wat goed voor jezelf is zal je blijer en
gelukkiger maken!

En dat is de volgende stap, hoe ga jij
ervoor zorgen dat je NIET meer in die
valkuilen valt!

Welk gevoel krijg je bij de opties?



Opdracht 3.          

Vanaf nu is het zaak dat je zo vaak als je
kan op de nieuwe en gewenste manier
omgaat met de situatie waarbij je normaal
gesproken in je oude gedrag zou vallen.

De sleutel is de oude staat van zijn te
negeren en je aandacht te verleggen naar
wie je wilt zijn en proberen zo te leven alsof
dit al zo is.

Je nieuwe gedrag uitvoeren zo

vaak als je kunt! 

 

Gaan leven vanuit het gevoel dat

je doel al is behaald!

Niet meer doen wat je altijd deed.

Opdracht 3.



Want je zal nog regelmatig in je valkuilen
vallen want je oude gedrag en patronen zal je

niet in 1 week getackeld hebben.
 

Sla jezelf dan niet voor je kop maar gun
jezelf de tijd.

 
Zaak is dat je gewoon weer doorgaat en jezelf
eraan blijft herinneren waar je het voor doet.

En doe dit met liefde.

Wees niet te streng voor jezelf.



Is dit wat ik echt wil of reageer ik uit

gewoonte?

Heb ik voor of nadeel bij deze reactie of

daad?

Waar wordt ik blij van om in deze

situatie te doen?

Wordt je geconfronteerd  met een valkuil?

 Vraag jezelf het volgende af:

3 Reminders voor jou.

En kies aan de hand van de antwoorden
dan je reactie uit!



Als je nog wat hulp zou kunnen gebruiken dan
mag je mij altijd mailen. Ik probeer dezelfde

dag nog te reageren.
 

info@ingekamerling.nl

Dit was de Checklist!

Ik hoop dat je je valkuilen hebt kunnen
ontdekken en nu een duidelijk beeld hebt van

hoe je het NIET meer wilt 

Lieve groet Inge

http://ingekamerling.nl/

