
Opdracht: Benoem iets waar je regelmatig over piekert of twijfelt

Bedenk hoe het negatieve scenario er uit ziet 

Hoe voel  ik me hierbij?

Wat is het gevolg op mijn gedrag als ik dit
doemscenario blijf herhalen in mijn hoofd?

Wat zou daar het resultaat van zijn?

Bedenk hoe het positieve scenario er uit ziet 

Hoe voel ik me hierbij?

Wat is het gevolg op mijn gedrag als ik dit succes-
scenario echt ga geloven?

Wat zou daar het resultaat van zijn?

Oefen jezelf in het positief denken en merk het verschil in effect!

Negatieve gedachten hoef je niet weg te duwen of te vermijden, maar je kan er wel voor kiezen om je er niet door te
laten tegenhouden. Train jezelf in het positief denken door scenario 2 bewust  te visualiseren. Start je dag bv door
even je ogen te sluiten en je in te beelden dat je je doel bereikt hebt. Leef je helemaal in in dit scenario. Beschrijf wat
er allemaal is. Ga helemaal op in dat gevoel. Leg dit gevoel/resultaat eventueel vast in een moodboard, collage of
slagzin die je op een zichtbare plaats kan omhoog hangen. En denk vervolgens na over welke kleine maar concrete 
 stap die je die dag kan zetten om dit doel te behalen. 
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Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Als je begrijpt waarom je negatieve gevoelens ervaart, welke gedachten
daarachter schuilen en wat de gevolgen daarvan zijn, kan je er ook  iets aan gaan veranderen. 

Het 5G-model is daarbij een handig hulpmiddel. 

Onderzoek je automatische gedachten

Is de gedachte waar?  

Helpt deze gedachte mij om mijn doelen te bereiken?

Vervang niet-helpende gedachten door helpende gedachten
(gedachten die je een prettig gevoel geven of die je 
helpen en ondersteunen om dingen te doen)

Nieuw gevoel

(hoe wil ik me voelen in deze situatie, welk gevoel
zou ik ervaren als ik de helpende gedachten echt ga
geloven?)

Nieuw gedrag

(welk gedrag past beter bij de gebeurtenis, welk
gedrag zou mij helpen bij het realiseren van mijn
gewenst resultaat?)

Gewenst resultaat

(Wat hoop ik te bereiken? Welk resultaat heb ik voor
ogen?)

Gebeurtenis
(wat gebeurde er precies? Benoem de feitelijke
situatie.)

Automatische gedachten
(wat schoot er door mijn hoofd, wat zou er
kunnen gebeuren, welke gedachten kwamen
spontaan in me op?)

Gevoel 
(hoe voelde ik me?)

Gedrag 
(wat deed ik?)

Gevolg 
(wat was het resultaat van mijn gedrag?)

Eén keertje een 5G model invullen is natuurlijk niet voldoende. Wil je positiever in het leven staan, dan zal je je brein echt
moeten trainen. Jezelf aanleren om te denken conform het 5G model:. Wat gebeurt er ? Wat denk ik nu? En zijn die
gedachten rationeel en helpend?

  
            

5 G MODEL VOOR DAGELIJKSE REFLECTIE

   Op onze website kan je dit schema in PDF downloaden, zodat je er op dagdagelijkse basis mee kan oefenen. 


