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Ingrediënt nummer één voor persoonlijke én zakelijke groei is
reflectie. Reflecteren is in feite niets anders dan kijken naar
jezelf en jezelf analyseren. Zonder reflectie zouden we niet
onze patronen, angsten en wensen kunnen herkennen en
daarmee zou persoonlijke groei onmogelijk zijn. Weten hoe je
kunt reflecteren is dus ontzettend belangrijk.
 
Het basis reflectiemodel ziet er zo uit:
 

1. Handelen

2. Terugblikken

3. Bewustwording

4. Alternatieven
ontwikkelen

5. Uitproberen

Je handelt, je blikt er op terug, je wordt je bewust van
gevoelens en gedachten, je kijkt naar alternatieven die je zou
kunnen proberen en je probeert het uit. Vervolgens begint de
cyclus weer opnieuw.
 

Reflectie
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Vanuit onze optiek is het belangrijk om zowel hoofd, hart als
lichaam te laten spreken als je reflecteert. Je hoofd redeneert,
verklaart en analyseert. Je hart staat voor de taal van je
emoties. En je lichaam geeft je de signalen over wat je hoofd
denkt en je hart voelt. In een onprettige situatie doe je intuïtief
een stapje naar achter, als je verliefd bent heb je kriebels in je
buik, bij stress verkrampen je kaken en schouders, etcetera.
De signalen van je lichaam zijn een ontzettend belangrijk
onderdeel van reflectie.
 
* Reflecteren kan op heel veel verschillende manieren:
* Schrijven
* Praten met een ander
* In stilte een gesprek met jezelf
* Meditatie
 
Hoe reflecteer jij het liefst?

In Nederland heerst veel schaamte op falen. Falen in
Nederland wordt bestraft. Onvoldoendes worden afgekeurd,
bij een faillissement is een ondernemer ‘onbekwaam’ en als
iets niet gelukt is hoor je vaak ‘Ik zei het toch.’ 
 
Maar vallen en opstaan hoort bij het leven. Het is zelfs
essentieel bij het leren lopen als kind. Een kind leert lopen
doordat ze een eerste stapje zetten als reflex op het moment
dat ze dreigen te vallen. En vanuit daar gaan ze meerdere
pasjes zetten.
 

De dualiteit  van falen
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Je weet beter wat je niet wilt, als je hebt meegemaakt hoe dat
eigenlijk is. En je weet wat je anders kan doen, als je het de
vorige keer niet zo handig hebt aangepakt. Is het erg als iets
niet uitpakt zoals je hoopte dat het zou uitpakken? Nee! Want
ook al is de uitkomst ongewenst, dan weet je tenminste wel
dat dit het niet was. Woorden als ‘falen’ en ‘fouten’ kun je
eigenlijk beter lezen als ‘leren’, vinden wij.
 
Dus nee, je hebt geen faalangst. Je bent aan het leren! Mag je
dat spannend vinden? Ja, natuurlijk. Maar blijf in beweging,
denk aan het Gewoon Doen principe. Een leercurve begint
pas wanneer je begint met leren en dan maakt het niet uit of
de uitkomst een keertje gewenst of ongewenst is.
 
 
 
Een ongewenst resultaat is niets meer dan een duwtje of een
signaal dat je het even op een andere manier mag proberen.
That’s it! Het is dus géén bevestiging dat jij als persoon niet
goed genoeg bent.
 
Als je last heb van faalangst is het verleidelijk om taken,
dromen, grote stappen of moeilijke situaties voor je uit te
schuiven. Als je ergens bang voor bent, is de eerste reactie:
vluchten. Maar hoe langer je vast zit, hoe vervelend het wordt
want het gaat alleen maar meer wringen. En daar komt
'gewoon doen' weer om de hoek kijken. Stel een doel, knip
hem desnoods op in 100 kleine stappen en zet die eerste stap!
Get moving! .

'Rejection is a redirection'
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Maar goed, zo simpel als gewoon doen is het natuurlijk niet.
Als jouw grootste angst is om failliet te gaan als je je eigen
bedrijf zou beginnen of als je je baan op zou zeggen, dan is
het natuurlijk best moeilijk om de stap te wagen. Uiteindelijk
kun je alles beredeneren voor jezelf, tot in de puntjes uit-
denken en je angsten rationeel weerleggen, maar het vergt
moed en vertrouwen om het daadwerkelijk te doen. En die
moed en dat vertrouwen kan alleen maar opgebouwd worden
door ervaring op te doen.
 
Hoeveel moed en vertrouwen je van jezelf hebt verschilt per
persoon. De één doet gewoon veel sneller dan de ander, of
vraagt al vroeg hulp. Bij andere mensen moet de druk eerst
heel erg hoog oplopen. Pas toen wij bijna overspannen waren
van ons werk als logopedist durfden we die baan op te zeggen
en te gaan voor ons bedrijf. Dit laatste is bij veel mensen zo:
pas als de druk zo hoog oploopt dat we vastlopen, veranderen
we iets aan de situatie.

1. Hoe hoog moet voor jou de druk oplopen voordat jij wat
gaat doen aan de situatie? En hoe lief is dat voor jezelf? Is die
druk in die situatie ook iets wat jij jezelf toewenst?
 
2. Over liefde gesproken: schrijf eens alle namen op van de
mensen waarvan je houdt. Waarom vertellen we zodra je deze
lijst gemaakt hebt en verder gaat met het kijken van de
Stories.. ;-)
 

Opdracht 4 .1
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Pssst!  Nog niet  verder  scrollen! : )  
 

Eerst  even opdracht 4 .1  helemaal  maken,  dan gaan we verder!
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Zette jij jezelf in het lijstje? Zo ja, op welke plek stond jij? En zo
nee: heb je er überhaupt even aan gedacht of je jezelf er in
zou zetten? Of kwam het niet eens in je op?
 
Zolang je niet genoeg liefde voor jezelf hebt, zal alles in je
leven daar onder lijden. Ten eerste de relatie met jezelf. En
daarmee ook de relatie met anderen. Als je te weinig zelfliefde
hebt, gunnen we onszelf datgene wat we nodig hebben ook
niet en daardoor kunnen eigenschappen als moed en
zelfvertrouwen ook niet groeien.

Met de volgende opdracht gaan we in liefde en mildheid
kijken naar ‘falen’. We gaan reflecteren op de kwaliteiten van
falen en je onzekerheden. Waar ben jij onzeker over? Schrijf ze
op. Bedenk je wat een kwaliteit zou kunnen zijn van die
onzekerheid en schrijf hem er achter.
 

 
 
 
 
 
Als je het moeilijk vindt om de kwaliteit er van te ontdekken,
vraag dan aan de andere deelnemers wat voor kwaliteit zij hier
in zien. Wedden dat zij wel iets weten?
 

Opdracht 4 .2  De  kracht van onzekerheid

Ik ben vaak bang dat het me niet lukt     
Ik ben altijd zo bescheiden
Ik had het beter kunnen doen
Ik ben niet leuk genoeg            

Ik heb veel verantwoordelijkheidsgevoel
Ik ben empathisch
Ik doe wel altijd mijn best
Ik heb een groot hart
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1. Deze oefening is een beetje vreemd, maar wel lekker. Pak
pen en papier of typ een Mag-Ik-Lijstje. Als voorbeeld:
 
Mag ik soms zwak zijn?
Mag ik soms mijn kinderen niet zo leuk vinden?
Mag ik soms fouten maken?
Mag ik een hekel hebben aan seks?
Mag ik nee zeggen op een beroep van mijn geliefde?
Mag ik liever voor mezelf zijn?
Mag ik mezelf mooi vinden?
Mag ik gewoon even schreeuwen/huilen?
 
Je mag doorgaan tot je uitgeschreven bent.
 
Wat mooi is om te zien aan het lijstje dat je hebt
opgeschreven, is dat je zelf heel helder weet waar jij behoefte
aan hebt en op welke vlakken jij meer ruimte van jezelf nodig
hebt. Wat een wijsheid schuilt er in jou! Wauw!
 
2. Welke vraag raakt jou het meest? We zouden het heel mooi
vinden als je de vraag die jou het meeste raakt, zou durven
delen onder de Instagram post die begint met ‘Mag ik…’. En
wat we van jou vragen is om alle andere vragen te beant-
woorden met ‘Ja’, een hartje of een ander bevestigend
antwoord. En dát is de kracht van onzekerheid, liefde en
verbinding.
 

Opdracht 4 .3  Mijn-Mag-Ik-Lijstje


