JEZELF OP ÉÉN

WERKBOEK
Module 1
Oude patronen

Inleiding
Hey!
Voor je heb je het werkboek dat hoort bij de eerste module van het online programma
Jezelf op één.
Ik heb dit werkboek gemaakt, zodat je de opdrachten en oefeningen kunt opslaan of
printen om het je nóg makkelijker te maken om de oefeningen daadwerkelijk te gaan
toepassen.
Bij de opdrachten zie je icoontjes staan. Die geven aan wat voor soort opdracht het is:

Eenmalig: deze oefening is gemaakt om eenmalig te doen
Herhaling: deze oefening is gemaakt om vaker te herhalen
of zelfs dagelijks te blijven toepassen
Reflectie & schrijven: deze oefening is bedoeld om te
reflecteren en je antwoorden voor jezelf op te schrijven
Registratie: deze oefening is bedoeld om iets (dagelijks) te
registreren/ bij te houden
Toepassen: deze oefening is bedoeld om iets te gaan doen,
toepassen of veranderen in je dagelijkse leven
Ik wens je heel veel plezier en succes! Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Neem dan
contact met mij op via anne@lichaaminzicht.nl
Groetjes, Anne

Module 1

Oude Patronen

Opdracht 1
Hoe ziet het patroon van Zelfopoffering
er bij jou uit?
Om inzicht te krijgen in hoe het patroon van Zelfopoffering bij jou tot uiting komt, kun je
het eerste werkblad gebruiken dat bij deze module hoort (zie volgende bladzijde).
Kruis in het werkblad aan welke van de overtuigingen, gevoelens en gedragingen je bij
jezelf herkent. Vul gerust aan als er voor jou belangrijke overtuigingen, gevoelens of
gedragingen missen.
Ga vervolgens eens bij jezelf na welke van de genoemde oorzaken jij bij jezelf herkent.
Hoe kan het zijn gekomen dat jij je zo verantwoordelijk voelt voor anderen? Hoe komt
het dat jij het gevoel hebt dat je altijd in de eerste plaats voor anderen moet zorgen?
Op werkblad 1 vind je de mogelijke oorzaken die ik in de module beschrijf terug. Je kunt
hierop aankruisen welke voor jou van toepassing zijn. Misschien spelen er nog andere
gebeurtenissen of ervaringen een rol; voeg die dan gerust toe om het plaatje voor jou
compleet te maken.
Het patroon van Zelfopoffering kan allerlei negatieve gevolgen hebben. Herken jij er een
aantal bij jezelf? Lukt het je ook om het verband tussen het patroon en jouw lichamelijke
klachten te zien? Op het eerste werkblad vind je een aantal mogelijke gevolgen terug. Je
kunt hierop aankruisen welke voor jou van toepassing zijn. Misschien heeft het patroon
voor jou andere gevolgen; vul die dan aan.

Werkblad 1: Inzicht in Jouw Patronen
Oorzaken
Aangeboren

Kindertijd

Groot inlevingsvermogen
...

Te grote verantwoordelijkheid als kind
Ouder(s) die zichzelf opofferde(n)
Naar jouw mening of wensen werd niet geluisterd
….

Patroon Zelfopoffering
Overtuigingen
“Jezelf op de eerste plek zetten is egoïstisch”
“Ik ben verantwoordelijk voor het geluk en welzijn van de mensen om mij heen”
“Ik ben een goed mens, omdat ik meer aan anderen denk dan aan mezelf”
...

Gevoelens
Schuldgevoel
Boosheid, zich verontwaardigd voelen, wrok
...

Gedragingen
Altijd tijd vrijmaken voor anderen, hoe druk je het ook hebt
Zo druk zijn met zorgen voor anderen, dat je weinig tijd voor jezelf overhoudt
Altijd attent zijn en luisteren naar de problemen van anderen
Anderen meer geven dan je terugkrijgt (aandacht, steun, luisterend oor)
Weinig stilstaan bij wat je zelf nodig hebt en fijn vindt
Vrijwillig extra taken op je nemen op je werk
Niet geneigd om hulp te vragen of anderen te vragen rekening met je te houden
….

Gevolgen
Vermoeidheid, gebrek aan energie
Geheugen- en concentratieproblemen
Slaapproblemen
Hoofdpijn, rugpijn
of andere pijnklachten

Piekeren
Somberheid, lusteloosheid
Andere lichamelijke klachten
...
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Opdracht 2
Hoe uit het patroon van Zelfopoffering zich
op de verschillende gebieden in jouw leven?
Sta er voor jezelf eens bij stil hoe het patroon van Zelfopoffering, waarvan je in de vorige
opdracht een beschrijving hebt gemaakt, zich uit in de verschillende gebieden in jouw
leven: je relatie, je gezin (als je dat hebt), je werk en je vriendschappen.

Jouw relatie
Hoe is de rolverdeling tussen jou en je partner op het gebied van huishoudelijke
taken, administratie, etc.? Wie neemt hierin de meeste verantwoordelijkheid?
Zorg jij meer voor je partner dan hij of zij voor jou? En zo ja: maakt dat jou wel eens
kwaad of teleurgesteld?

Jouw gezin
Lukt het jou om geregeld tijd voor jezelf vrij te maken? Of ben je vrijwel altijd voor je
gezin bezig?
Gaan de behoeften van jouw kind(eren) altijd voor die van jezelf? Vind je het moeilijk
om ‘nee’ te zeggen tegen je kinderen?
Voel jij je vaak schuldig tegenover je gezin?

Jouw werk
Neem jij veel (extra) taken op je?
Voel jij je erg verantwoordelijk op je werk?

Jouw vriendschappen
Ben jij altijd degene die een luisterend oor biedt; die attent is, initiatief neemt en
dingen regelt?
Maak jij tijd vrij als vrienden of kennissen een beroep op je doen, ondanks dat je het
al zo druk hebt?
Misschien komt het patroon van Zelfopoffering bij jou terug op alle levensgebieden,
maar misschien specifiek op één of twee gebieden. Dit is belangrijk om te weten, omdat
je dan weet op welke gebieden er werk te verzetten is.
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Opdracht 3
Hoe kom jij het patroon van Zelfopoffering
in jouw dagelijks leven tegen?
Voor deze opdracht kun je het tweede werkblad gebruiken (zie volgende bladzijde). Door
de verschillende stappen van het werkblad te doorlopen, krijg je meer inzicht in situaties
die bij jou het patroon van Zelfopoffering activeren en ook op de gedachten, gevoelens
en gedragingen die dit bij jou teweegbrengt. Door dit een tijdje bij te houden, krijg je
steeds meer zicht op de manieren waarop het patroon van Zelfopoffering zich in jouw
leven uit.

Tips bij het invullen van werkblad 2
Het kan helpen om elke dag een vast moment te kiezen om stil te staan bij de vraag:
Ben ik vandaag mijn patroon tegengekomen? Zo ja: op welk levensgebied? En dan
vul je eventueel de rest van het formulier in.
Wat je ook kunt doen, is dat je het werkblad bij de hand houdt en het invult, nadat je
een situatie tegenkwam waarin je met jouw patroon geconfronteerd werd.
Het werkblad heeft aparte invulvelden voor de situatie, jouw gedachten, jouw
gevoelens en jouw gedrag. Maar het is niet superbelangrijk dat de juiste onderdelen
in de juiste velden staan; het is slechts een hulpmiddel om te kijken wat er allemaal
meespeelt in zo’n situatie. Vind jij het lastig om het werkblad in te vullen? Mail me
dan gerust jouw ingevulde formulier naar info@lichaaminzicht.nl en ik denk met je
mee!

Elk moment waarop jij je ervan bewust wordt dat je in je oude patroon vervalt, is
belangrijk. Dit betekent namelijk dat er ruimte ontstaat voor verandering; ruimte om
dingen anders te doen.In het begin zal je vaak pas achteraf herkennen dat je weer in je
valkuil gestapt bent. Maar naarmate je je hier meer van bewust raakt, ga je het steeds
sneller herkennen. En door je meer bewust te worden van je automatische gedachten
en gedrag, ontstaat er meer vrijheid en ruimte om andere keuzes te maken. Uiteraard
gaan we daar in de volgende modules verder op in.

Werkblad 2: Jouw Patronen Leren herkennen
Levensgebied
Op welk levensgebied kwam jij je patroon tegen?
Relatie
Gezin
Werk
Vriendschap
Anders: ...

Situatie
Wat was de situatie? Wat gebeurde er? Waar was je? Wie was erbij? Wat deed of zei
diegene? Wat deed of zei jij?

Gedachten
Welke gedachten kwamen in je op? Hoe interpreteerde jij de situatie? Welke
overtuigingen speelden een rol?

Gevoelens
Welke gevoelens/emoties speelden een rol?
Angst/ spanning
Boosheid/ irritatie/ frustratie
Verdriet
Schuldgevoel

Gedrag
Hoe reageerde je? Wat deed je? Wat liet je na (wat deed je niet)?
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Opdracht 4
Waarom veranderen?
Het veranderen van ingesleten patronen is niet gemakkelijk. Het kost tijd en moeite. Het
is daarom belangrijk dat je gedurende dit proces helder voor ogen houdt waar je het
voor doet!
Wil jij:
Meer rust ervaren in je leven?
Je meer ontspannen voelen?
Energie over houden?
Meer leuke dingen doen en plezier ervaren?
Kortom: wat zou het voor jou de moeite waard maken om dit patroon te doorbreken?
Wat zou er veranderen, wanneer jij jouw overtuigingen los zou kunnen laten en je
gedrag zou kunnen veranderen? Wat zou dit jou opleveren?
Het online programma bevat een visualisatie oefening om je bij bovenstaande vragen te
helpen.
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Take Home Message
Module 1
Een oud patroon is een automatisch reactiepatroon, zich uitend in herhalende
gedachten, gevoelens en gedrag, gebaseerd op diepgewortelde overtuigingen die
hun herkomst vinden in onze kindertijd.
Het patroon van Zelfopoffering houdt in dat je altijd meer aan anderen denkt dan
aan jezelf en jezelf wegcijfert. Als je dat niet doet, voel je je schuldig.
Het patroon van Zelfopoffering ontstaat vaak door een combinatie van aanleg
(gevoelig, groot inlevingsvermogen) en jeugdervaringen (te grote
verantwoordelijkheid als kind of ouders die dit patroon ook hadden en als voorbeeld
dienden).
Hoewel het meestal begrijpelijk is dat je dit patroon als kind hebt ontwikkeld, is het je
naarmate je ouder bent geworden waarschijnlijk steeds meer in de weg gaan staan.
Voor anderen zorgen en jezelf aanpassen wordt een probleem wanneer dit ten
koste gaat van jezelf en jouw gezondheid. Door je continu te richten op anderen,
verlies je uit het oog wat je zelf wilt en nodig hebt.
De eerste stap in het veranderen van een patroon, is het leren herkennen van dit
patroon.

