
WERKBOEK
BEWUSTWORDINGS

TRAINING
 

Hier is het werkboek van de Bewustwordingstraining. In

de bewustwordingstraining ga j� onderzoeken of, en hoe,

j� in 6 weken zonder medic�nen of operaties van je

chronische p�n af kan komen, waardoor j� weer kan

genieten van het leven, weer kunt sporten of werken

zonder beperking?

 

In de gratis bewustwordingstraining kr�g je gratis drie

opdrachten uit F�n zonder P�n Online. Met deze drie

opdrachten kun j� onderzoeken of j� door middel van F�n

zonder P�n Online van jouw (chronische) p�n af kan

komen.

 

Heel veel succes met de drie lessen!

 



Stel je nou eens voor dat je een dag geen p�n hebt.

Hoe zou dan jouw leven eruitzien?

Beschr�f hier hoe jouw dag eruitziet als je geen p�n zou

hebben

 

Les 1 van de bewustwordingstraining van F�n zonder p�n.

 

Les 1 visualisatie: De opdracht van vandaag is een

visualisatie oefening. 

 

Ga rustig en ontspannen zitten en luister naar de

visualisatie. 

 

Voel alles wat ik zeg alsof het echt zo is. 

 

Voel alsof je het moment echt beleeft, alsof het echt is.

Vul na het luisteren van de visualisatie de opdrachten

hieronder in.

 

NAAM
DATUM



Waar ben je?

Met wie?



Welke emotie voel je?

Maak van deze dag een week:

Stel je voor dat je een week geen p�n hebt, wat zou je

doen? 7 dagen lang?



Wat z�n jouw 3 doelen voor het komende jaar? Of wat

staat er op jouw wensenl�stje?



Les 2 van de Bewustwordingstraining van F�n zonder p�n.

 

Om te weten hoe het nu met je gaat en waar je graag

naartoe zou willen (met je leven), is het belangr�k om te

weten waar je nu staat. Het werkt eigenl�k net als b�

een navigatiesysteem. 

Als dat systeem niet weet waar j� bent (of waar je

naartoe wilt) r�d je doelloos rondjes en kom je uiteindel�k

nergens.

 

Waar sta j� nu?

Print het status preasens formulier uit, of vul het in op de

computer. K�k eens hoe j� op deze onderwerpen scoort.

En waarmee wil je ook echt aan de slag om je weer goed

te voelen?

 

Heel veel succes.

 

Op welke punten scoor j� onvoldoende?



Waarvan vind j� het ook vervelend dat je onvoldoende

scoort?

Welke punten ben je trots op dat het voldoende is?

Waar ben je volkomen tevreden mee?



les 3 van de Bewustwordingstraining van F�n zonder p�n.

 

Nu gaan we echt stil staan b� jouw p�nklachten.

Welke p�n of p�nen heb j� allemaal op dit moment? 

En denk eens goed terug. Wat voor p�n heb j� allemaal

gehad in je leven?

Je hebt op het poppetje de plaatsen aangegeven waar j�

p�n hebt, of hebt gehad.

 

Overzicht lichamel�ke p�nen

Maak nu een overzicht van je lichamel�ke p�nen

gedurende je hele leven. Beschr�f de p�n, wanneer

en hoe het begon en alle levensgebeurtenissen of

levensomstandigheden die in die t�d

plaatsvonden. Dit kan van alles z�n. Leuke dingen zoals

verhuizen, bruiloft, nieuwe baan, kr�gen van

een (klein)kind, noem maar op. Maar het kunnen natuurl�k

ook vervelende dingen z�n zoals ontslag,

ruzies, overl�den, scheiding (van partner of je ouders)

enzovoorts.
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Hoe begon het

 

Diagnose
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Oplossing

 

Keerde de p�n terug?
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Heb j� een patroon ontdekt?

Het j� gezien dat op het moment dat de p�n ontstond of

terugkwam je in een bepaalde

(vervelende) situatie zat?

Wees eerl�k naar jezelf.

K�k nog eens kritisch naar je l�st met p�n(en)
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