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Wat tof dat je deelneemt aan onze Hack
your Habit sessie! We gaan aan de slag met
het onder de loep nemen van je huidige
gewoontes en met manieren waarop je een
negatieve gewoonte daadwerkelijk
structureel kunt doorbreken en kunt
vervangen door een gewoonte die beter
past bij wat je wilt.
We maken tijdens de sessie gebruik van dit
werkboek. Ook vragen we je om
voorafgaand aan de sessie alvast de
voorbereidingsopdrachten te maken. Dit
zijn 3 korte opdrachten en neemt dus niet
veel van je tijd in beslag. Tijdens de sessie
gaan we dan aan de hand van dit werkboek
verder met het uitwerken van jouw
succesvolle plan om die ene gewoonte die
je al een tijdje in de weg zit te doorbreken!
Wij hebben er zin in, jij ook? We zien je
tijdens de sessie en succes met de
voorbereidingsopdrachten!
Anastasia en Lisanne

Replacing just a few key
negative habits with a few
positive habits can easily
be the difference between
being mostly unhappy
and being happy almost
all of the time
- Tynan
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Voorbereidingsopdrachten
1. Geef je gewoontes een cijfer
Hoe tevreden ben je over je huidige gewoontes op een schaal van 1 – 10?
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2. Je hardnekkige gewoontes
Heb jij een beeld bij waarom je gewoontes waar je eigenlijk vanaf wilt, toch in stand houdt?
Wat ligt hier in jouw beleving aan ten grondslag?

3. Maak een inschatting
Hoeveel % van jouw gedrag voer je op een dag automatisch en dus vanuit gewoontes uit?
(Niet googlen!:-))
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Regie over je gewoontes

Wie wil ik zijn?
Als je je levensstijl in een paar zinnen
zou omschrijven, hoe zou dat er dan
uitzien?
Bijvoorbeeld: Ik ben energiek,
gezond, fit, gelukkig. Of: ik ben kalm
en liefdevol richting mezelf en mijn
omgeving. Of: ik gebruik mijn
talenten om bij te dragen aan de
levens van anderen.

Ik ben iemand die

omdat
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Het plan
Je slechte gewoonte
Kies en schrijf 1 specifieke gewoonte uit die niet bijdraagt aan wie je wilt zijn en waar je
verandering in aan wilt brengen.

De trigger
Wat vormt de trigger van deze gewoonte? .

Als dan scenario
Welk nieuw of ander gedrag ga ik inzetten bij deze trigger?
Maak hiervoor een als - dan scenario.
Als ik

Dan

Time for fun

Hoe ga je het zo leuk mogelijk voor jezelf maken om je nieuwe gewoonte uit te voeren
en wanneer gun je jezelf welke beloning? .
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Habit tracker
Get in the habit of asking yourself:
’Does this support the life I am trying to create?’

Mijn nieuwe gewoonte is:
Als ik

Dan

Tracker
Week 1

Beloning

Week 2

Beloning

Week 3

Beloning

Week 4

Beloning

Week 5

Beloning

Week 6

Beloning

Week 7

Beloning

Week 8

Beloning

Week 9

Beloning
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And that’s a wrap. Je hebt in deze sessie inzicht
gekregen in je huidige gewoontes. En jezelf de
vraag gesteld: wie wil ik echt zijn. Je hebt ook voor
je gezien hoe je leven eruit ziet als je deze persoon
bent. Vervolgens heb je aan de hand daarvan
bedacht welke huidige gewoonte hier niet aan
bijdraagt en hoe je deze gewoonte kunt
vervangen door een andere, beter passende
gewoonte.
Hoe krachtig is dat!
Dan begint nu het echte werk: het uitvoeren en
volhouden van deze nieuwe gewoonte. Doordat je
ook hebt nagedacht over hoe je dit zo leuk
mogelijk voor jezelf kunt maken, weten we zeker
dat dit je gaat lukken en dat je er nog plezier aan
gaat beleven ook!
We zijn ontzettend benieuwd hoe jij de webinar
Hack Your Habits hebt ervaren.
Middels het scannen van de QR code of te gaan
naar https://www.365habits.nl/webinar-review
kun je het ons laten weten.
Dankjewel voor je tijd, aandacht en heel veel
succes!
Liefs, Anastasia en Lisanne
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People do not decide
their future, they
decide their habits
and their habits
decide their futures
- F.M. Alexander

