
Werkboek



Les 1: Het Cadeau aan Jezelf
Opdracht 1
In deze opdracht breng je in kaart wat jouw huidige associaties en overtuigingen 
zijn omtrent bevallen. Hiernaast breng je jouw gewenste situatie in kaart. Schrijf 
alles op wat in je op komt, niets is raar. Denk jij gelijk aan een dier? Aan een kleur? 
Helemaal prima.

1. Pak pen en papier of pak de digitale versie van dit werkboek erbij (pagina 3).
2. Zet een timer voor 5 minuten.
3. Ga zitten op een rustige plek, sluit je ogen en tune in bij jezelf door 5 keer  

rustig te ademen. 3 tellen in, 5 tellen uit. 
4. Je opent je ogen, pakt het schrijfgereedschap en luistert naar je gedachten en  

gevoel. Wat denk je en wat voel je bij de term ‘bevallen’? Je schrijft totdat de  
wekker gaat. 

Opdracht 2
Je bekijkt de antwoorden op je gemak. Wat voor cijfer geef jij jouw huidige 
associatie met bevallen? 0 is zeer slecht, 10 is uitermate goed. Je vinkt jouw cijfer 
aan in de Score of Confidence onder aan deze pagina.  

Opdracht 3
Je gaat nu in kaart brengen waar je naar toe zou willen. Droom groot. Als alles zou 
kunnen en er geen beperkende gedachtes zouden zijn, welke associaties zou je  
willen hebben bij bevallen? En weet, niets is gek! 

1. Pak je schrijfgerei er weer bij.
2. Zet de timer opnieuw voor 5 minuten.
3. Schrijf nu de associaties op die je hebt bij een droombevalling. 

Hoe voel je je? Met wie ben je? Hoe ziet je omgeving er uit? Etc.



Opdracht 4
We hebben nu precies jouw huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. Om straks 
een beter resultaat te behalen, is het handig als je precies kunt samenvatten wat je uit 

deze cursus wilt halen. Schrijf daarom hieronder jouw doel op. 
 

Dit is het resultaat dat ik wil behalen: 

Associaties en overtuigingen

Droom

“Our l i fe  is  a  creat ion 
of  our mind”
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