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Je rug pijnvrij in 3 maanden



In de bijbehorende video vertel ik je over de kracht van mindset. De

kracht van gedachten. 

Gemiddeld hebben we gedurende de dag 60.000 tot 80.000 gedachten.

En dit is alleen tijdens onze wakkere uren! 

Verreweg de meeste van deze gedachten gaan over het verleden, of de

toekomst. Daarbovenop is van al die gedachten ook nog eens 95%

onbewust. 

Gedachten waar je in de loop der jaren in bent gaan geloven, hebben zicht

helemaal vast gesleten in je onderbewuste. Deze overtuigingen zijn

ontstaan door eigen ervaringen, maar ook wat je hebt over genomen van

je ouders en omgeving. Denk aan culturele normen en waarden, maar ook

ervaringen van je ouders. 

Een voorbeeld:

Je vader is als kind op straat gebeten door een hond. Daardoor is een

angst voor honden ontstaan en hij heeft sindsdien altijd honden

ontweken. 

Als jij als kind op straat liep met je vader en jullie kwamen een hond

tegen, dan liepen jullie er met een grote boog omheen en je vader vertelde

je regelmatig dat honden gevaarlijk waren. 

Wat er in jouw brein is geprogrammeerd: Honden zijn gevaarlijk. 

Jaren later kom je er achter dat niet iedere hond gevaarlijk is. 

Door je hiervan bewust te worden kun je deze overtuiging gaan

aanpassen. 

Dat vergt echter wel wat tijd en aandacht. 

In deze module onderzoek je welke beperkende overtuigingen jij hebt over

je lichaam. 
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Voor we naar de opdrachten gaan, wil ik je nog iets vertellen over de kracht

van woorden. 

De woorden die je gebruikt hebben een ongelofelijk impact. Je brein gelooft

alles en je lichaam reageert op je brein. Of het nu waar is of niet. 

Japanse onderzoeker Masaru Emoto heeft jarenlang onderzoek gedaan naar

de kracht van o.a. woorden en muziek op water. 

Hij nam water uit diverse bronnen, vervuild water, bron water, kraanwater,

en plakte op deze monsters briefjes met woorden, draaide er muziek naast

en vervolgens bevroor hij het water. 

De ijskristallen die hierdoor ontstonden verschilden allemaal. Hetzelfde

bronwater vervormde door negatieve woorden als haat, terwijl het woord

liefde prachtige kristallen vormde. Ditzelfde fenomeen deed zich voor bij

rock muziek en bijvoorbeeld symfonieën van Mozart.

Mocht je de kristallen willen bekijken, google op Masaru Emoto en je vind

diverse foto's. Geloof me, het is het waard!
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Opdracht 1
Zoals je hierboven las hebben woorden een grote invloed op water.

Aangezien ons lichaam voor 70% uit water bestaat, geldt dit principe ook

voor ons. 

Welke woorden gebruik jij in je gedachten? 

Dit hoeft niet puur over je lichaam te gaan, schrijf ook op welke woorden je

gebruikt in je innerlijke gesprekken over dagelijkse gebeurtenissen en

handelingen. 

 

Wat valt je op?  Zijn dit positieve of negatieve woorden?

                           

Opdracht 2
Schrijf hieronder dingen op die je denkt over je eigen lichaam. Als geheel,

maar ook lichaamsdeel specifiek. 
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Opdracht 3
Bekijk wat je hebt opgeschreven bij opdracht 2. 

Dit zijn onhandige gedachten. Onhandig, omdat ze je niet helpen. Ze

verbeteren je situatie niet, ze helpen je niet om je goed te voelen. 

Handige gedachten maken dat je je beter voelt, positiever bent en helpen je

jezelf in te zetten om een situatie of bepaald gedrag te verbeteren. 

Kijk nog eens naar wat je hebt opgeschreven. Je gaat iedere zin nu positief

formulieren. Misschien moet je er een heel andere zin van maken. Wees

creatief. Wees ook zo concreet mogelijk. Vermijd woorden als; Niet,

proberen en misschien.

Opdracht 4
De zinnen die je hierboven beschreven hebt, ga je nu dagelijks lezen of

hardop uitspreken. 

Dit worden jouw persoonlijke affirmaties. Deze affirmaties gaan je helpen

om je beperkende overtuigingen om te vormen en vervangen voor positieve

gedachten en patronen. 

Voor je deze affirmaties opzegt kun je een kort moment nemen om bewust

adem te halen en eventueel een hand op je hart te leggen en je te richten op

een positief gevoel.

Positieve affirmaties kunnen in het begin wat onwennig aanvoelen, maar

blijf ze herhalen. Na verloop van tijd zal je merken dat je comfortabel er

mee wordt en dat er bepaalde veranderingen gaan plaatsvinden in je

manier van denken.
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Voor de volledigheid besluiten we dit werkboek met een disclaimer. Al
het cursusmateriaal (lessen, video’s en werkboeken) is bedoeld voor
jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het is niet toegestaan om de inhoud van werkboeken en video’s te
verspreiden of kopiëren of verkopen. Ongewenste verspreiding op
welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Als deelnemer
van deze training stem je er automatisch mee in dat elke overtreding
hiervan onbetwist leidt tot een boete en eventuele vergoeding van alle
juridische kosten en schadeclaim.

Deze training is bedoeld om jou te helpen met het verminderen van
pijnklachten aan de rug. Door het delen van mijn kennis, ervaringen en
strategieën wil ik jou begeleiden op je weg. Wat jij met deze
aangeboden kennis doet is geheel aan jou. 

Inner Movements heeft als plicht jou te motiveren, maar kan geen
garantie geven over het resultaat.

Overleg met je therapeut of arts voor je aan de oefeningen begint. 

Aan de observaties in dit werkboek zijn geen medische verklaringen of
condities aan toe te wijzen. Voor een diagnose dien je te allen tijde een
professional in te schakelen.

Jij blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het respecteren van je
eigen grenzen.

Inner Movements is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures.

Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt.

Disclaimer

    

  

       

       

    


