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VAN TOTAAL ONZEKER. . .



. . .NAAR YES I  CAN!



Wat zou ik willen als geld geen rol speelt?
Wat zou ik doen als ik zeker wist dat ik zou slagen?
Welk werk zou ik doen zonder ervoor te worden betaald?
Wat is mijn diepste verlangen?
Wat zijn mijn speciale talenten of vaardigheden?
Waar voel ik me gepassioneerd over?
 Wie wil je zijn in dit leven?

Als je iets wil bereiken, is de eerste stap die je zet, het bepalen van je doel. Pas als je je doel
hebt bepaald, kan je acties ondernemen om dat doel ook daadwerkelijk te behalen.

 
Als je jezelf geen doelen stelt, loop je de kans nooit echt te krijgen wat je werkelijk, diep

van binnen wilt.
 

Je gaat nu doelen stellen die door je onzekerheid 'onmogelijk' lijken. 
Om je daarbij te helpen, stel je jezelf de volgende vragen:

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat ik allemaal zou doen en kunnen als ik me zekerder voelde...



Ieder doel moet SMART zijn;
SPECIFIC

MEASURABLE
ATTAINABLE

REALISTIC
TIMED

 
oftewel:

 
DUIDELIJK
MEETBAAR

BEREIKBAAR (!)
MOGELIJK (!)

TIJDSGEBONDEN
 
 

bepaal jouw onmogelijke doel!



Het doel dat je jezelf stelt voelt nu nog onbereikbaar en onmogelijk.
 

's Nachts lig je wakker van dat doel en denk je, goh was dat maar eens waar! 
Voelde ik me maar niet zo onzeker.  Of, als dat maar eens mogelijk was!

 
Je droomt ervan, je weet hoe je je zal voelen als je je onzekerheid overwint en dat

doel bereikt.
 

Maar dan komen er stemmetjes in je boven, stemmetjes die zeggen dat het je 
niet zal lukken.....

 
Stemmetjes die je vertellen

 
.... je probeerde het al zoveel keren.

... wat? Jij? Maar nee.
... hoe ga je dat doen?

 
 

bepaal jouw onmogelijke doel!



Gebruik het werkboek om je doel neer te schrijven:
 

TO DO
Begin met het woord 'ik'.

Schrijf in de tegenwoordige tijd.
Stel de zin op een positieve manier.

 
NOT TO DO

Gebruik het woord 'wil'.
Gebruik het woord 'niet'.

 
 

Voorbeeld van een goed doel:

Ik start op 1 juli met mijn eigen bedrijf.

Voorbeeld van een minder goed doel:

Ik wil graag mijn eigen bedrijf starten.
 
 
 

bepaal jouw nu nog onmogelijke doel!



moeilijke doelen brengen je het
verste



Je leeft volgens je eigen overtuigingen die je opbouwde op basis van je ervaringen, jeJe leeft volgens je eigen overtuigingen die je opbouwde op basis van je ervaringen, je
culturele achtergrond, je familie waardes en invloeden.culturele achtergrond, je familie waardes en invloeden.  

Deze overtuigingen vertellen je wat jij mag verwachten van het leven en ze vormenDeze overtuigingen vertellen je wat jij mag verwachten van het leven en ze vormen
ook jouw zelfbeeld.ook jouw zelfbeeld.

  
Als het doel dat jij nu stelt, overeenkomt met de overtuigingen die jij hebt van jezelf,Als het doel dat jij nu stelt, overeenkomt met de overtuigingen die jij hebt van jezelf,

dan is er geen weerstand en dan voelt jouw doel bereikbaar.dan is er geen weerstand en dan voelt jouw doel bereikbaar.
  

MAAR, als je onderbewuste een tegenovergestelde overtuiging heeft, dan zal net datMAAR, als je onderbewuste een tegenovergestelde overtuiging heeft, dan zal net dat
het bereiken van je doel in de weg staan.het bereiken van je doel in de weg staan.

  
  
  

waarom voelt je doel onmogelijk ?

beperkende overtuigingen



Beperkende overtuigingen activeren onzekerheid en angst in jezelf en door het voelenBeperkende overtuigingen activeren onzekerheid en angst in jezelf en door het voelen
van deze onzekerheid, ga je excuses verzinnen over waarom jij je doel niet kan bereiken.van deze onzekerheid, ga je excuses verzinnen over waarom jij je doel niet kan bereiken.

  
Hierdoor ga je je doel uitstellen en net door dat gedrag bevestig je zelfHierdoor ga je je doel uitstellen en net door dat gedrag bevestig je zelf    je beperkendeje beperkende

overtuiging. Ook je negatieve zelfbeeld wordt nog eens bevestigd.overtuiging. Ook je negatieve zelfbeeld wordt nog eens bevestigd.
  
  
  

De sleutel tot succes zit erin je beperkendeDe sleutel tot succes zit erin je beperkende
overtuigingen, je negatieve gedachten en negatieveovertuigingen, je negatieve gedachten en negatieve
herinneringen, kortom je onzekerheid los te laten.herinneringen, kortom je onzekerheid los te laten.

  
  
  
  
  

Beperkende overtuigingen

YES, YOU CAN



Het enige dat tussen jou en je
doel staat, is alles wat jij jezelf

vertelt dat je niet kan.



Leuk dat  je  h ier  was  en  ik  wens  je  vee l
succes  met  het  s te l len  van je   doe l !

 
WIL  J IJ  DEZE INFORMATIE  DELEN?

 

DEEL OP FACEBOOK

En a ls  je  v ragen hebt?  Contacteer  me:
www.tanjamichie ls .com

tanja@tanjamichie ls .com

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tanjamichiels.com/yesyoucan
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tanjamichiels.com/yesyoucan
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tanjamichiels.com/yesyoucan


EN NU?

 
  IK  GA JE  VERTELLEN

WELKE METHODE
JOUW RATIO

UITSCHAKELT EN HOE
JE METEEN TOT DE

KERN VAN JE
ONZEKERHEDEN

GAAT!
 

www.tanjamichie ls .com

https://tanjamichiels.com/blitz

