Bewust Kiezen, in leven en werk,
met 8 TIPS binnen handbereik
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TOP DAT JE DEZE GIDS HEBT GEDOWNLOAD!

Voor alle duidelijkheid dit is slechts een introductie en geen uitgebreid boek over
kiezen.
Anyway, je bent in ieder geval hier omdat je nieuwsgierig bent of omdat je noodzaak
voelt.
Misschien sta je wel voor keuzes of je voelt onrust. Hoe dan ook je hebt nu al een keus
gemaakt om een stap te zetten.
Er is veel geschreven over kiezen en keuzebepaling.
Volgens neurobioloog Dick "Wij zijn ons brein" Schwaab worden onze keuzes bepaald
door de zenuwcellen in ons brein. Wij hebben als mens daar zelf weinig over te
zeggen. André Aleman, neuropsycholoog, beweert dat wij onszelf kunnen trainen in
het bewust denken als we iets bewust willen. Dat wij als mens daar dus wel wat over
te zeggen hebben.
Gelukkig doen de volgende citaten ook al vermoeden dat we bij het besluiten nemen
geen willoze slachtoffers zijn van de chemische processen in ons brein:
"A human being is a deciding being." Victor E. Frankl
"You and I are essentially infinite choice-makers. In every moment of our existence,
we are in that field of all possibilities where we have access to an infinity of
choices." Deepak Chopra

Als je erover nadenkt is kiezen een lastig iets. Ik heb het natuurlijk niet over de
alledaagse keuzes zoals cappucino of toch maar een latte macchiato.
Iedere seconde van de dag staan we voor keuzes. Sommigen met minimale
consequenties en anderen die voor grote verandering kunnen zorgen. Ze kunnen
onze dag bepalen maar ook onze toekomst.
Keuzes bepalen wie we zijn en hoe we anders zijn dan de ander. Bewust kiezen is
leiding nemen over je leven.
Maak jij goede keuzes en sta jij nu voor belangrijke keuzes?
Kijk dan hieronder naar 8 manieren die je kunnen helpen, om die eigenwijze
breincellen aan te sturen.

8 tips die bewust kiezen makkelijker maakt
1. Houd je aandacht bij wat ertoe doet.
Laat je niet afleiden door de kleine dingen zoals: even de was doen, even social media
checken, even een mail doen, even...even... Niet doen! Verdrink niet in de nitty gritty van
de dagelijkse waan. Als je daar veel tijd aan besteedt houd je geen tijd over voor de
dingen die er écht toe doen.

2. weet wat je belemmert
Dat zijn vaak kernovertuigingen. Je hebt helpende en belemmerende overtuigingen.
Een belemmerende overtuiging ligt vaak ten grondslag aan het niet kiezen.
Bijvoorbeeld: Ik kan het niet dus heeft het geen zin om te beginnen.
Een voorbeeld van een helpende overtuiging? Ook al denk je iets niet te kunnen,
probeer het toch.

3.Ken je kernwaarden
Keuzes die in lijn staan met je kernwaarden stemmen blij en geven rust. Keuzes die niet
in lijn zijn met je kernwaarden brengen onrust en (innerlijk)conflict.

4.leer van ervaringen
Reflecteer op vergelijkbare keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Wat was de
context? Wat heb je geleerd? Hoe kan je dit toepassen op de situatie van nu.

5. je weet wel veel maar je weet niet alles
Herken wat je niet weet en zoek daar hulp bij. Zoek een expert op. Laat je coachen,
adviseren, begeleiden. Ook dat is een keus.

6. er zitten meer kanten aan een keus
Verruim je blik. Bekijk de zaak eens vanuit verschillende perspectieven. Welke feiten
liggen er? Wat zegt je gevoel? Welke verhalen worden er verteld? Wat zijn de
ervaringen?Verbreed je context.

7. waar wacht je op?
Stel niet uit. Wacht niet tot het perfecte moment. Wacht niet op volledigheid.
Perfectie kan leiden tot stagnatie. Kom in beweging. Neem een stap. Hoe klein dan
ook. Dat je dit leest is al een stap.

8. Ga er dan ook voor
Kijk niet achterom. Wees bewust van waar je nu bent en waar je heen gaat.
Achterom kijken levert niets op en kost energie. Maak er het beste van en wees
positief.

Wij leven in een tijd van snelle technologische ontwikkeling, sociale media, fake
nieuws, gepolijste selfies, 24-uurs economie en de 4e industriële revolutie.
Wetenschappers noemen dit tijdperk The Age of Humans omdat wij zo snel onze
omgeving veranderen.
Wij leven ook in een tijd waarin je een tegenbeweging ziet. De behoefte om bewust
te leven, bewust te zijn van wat je al hebt, wie je je bent, waar je voor staat en de
impact die je hebt. Jouw leven is een optelsom van jouw keuzes en de verhalen die
je daarover vertelt.

Bepaal dan je eigen keus!

Ik hoop dat je hier wat aan hebt
gehad. Wil je meer weten over b.v.
werkkeuzes kijk gerust naar mijn
Ideale Programma of bel/app mij op
06-11346979.
Ik help je graag kiezen.
Warme groet,
Waheeda

