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DE AFSTANDSBEDIENING
VAN JE KOP
Stel je eens voor dat je een afstandsbediening zou
hebben van je hoofd. Ja, echt waar. Stel je dat eens
voor. Dat je kunt zappen tussen de programma’s,
precies zoals je dat bij je TV doet. Dat je op ieder
moment van zender kunt wisselen als het programma
je niet meer bevalt.
Dat je hem gewoon kunt uitzetten als er niets leuks
meer op is of als je behoefte hebt aan rust. Dat je de
Pauzeknop indrukt als het allemaal even te snel gaat
en je tijd nodig hebt om stil te staan bij wat er gebeurt.

Dat kan!
Je kunt jouw hoofd met De Pauzeknop zelf regelen.
Te druk in je hoofd?
Te veel negatieve stemmen?
Te kritisch?
Druk hem maar gewoon in. Die kritische stemmen
zullen zachter gaan praten. Ze geven je feedback, je
kunt er mee in gesprek gaan.

Maar je kunt ze ook gewoon hun gang laten gaan
zonder dat jij je eraan irriteert. En zo gauw de irritatie
de overhand neemt, druk je hem gewoon weer in.
Jij bepaalt!
Zo heb jij de ‘controle' over hoe jij je voelt en positieve
invloed op jouw innerlijke wereld. Daarmee los je al de
meeste problemen op.

Het is veel eenvoudiger dan je denkt!
Zoals een sportcoach jou push-ups leert, leert dit boek
jou de complete methode om de Pauzeknop van jouw
kop te gebruiken. Zoals je elke dag de push-ups traint,
oefen je ook elke dag de Pauzeknop. Niet als prestatie,
maar omdat jij je beter wilt voelen.
Zoals bij die eerste push-ups zal ook de eerste periode
van het toepassen van De Pauzeknop even wennen
zijn. De eerste dagen heb je telkens spierpijn in je buik
en twijfel je wellicht of het de juiste methode is. Je ziet
namelijk nog steeds geen resultaat. Maar na een tijdje
neemt de spierpijn af en die blokjesbuik wordt
langzaam zichtbaar.
Zo werkt het met de Pauzeknop ook. De informatie kan
je soms verwarren, zeker als je het echt gaat
toepassen in jouw leven. Je zult de spierpijn moeten
overwinnen en doorzetten; je dient oude maniertjes
van denken en doen los te laten en te vervangen door
nieuwe gewoontepatronen.

Als dat lukt ben je de weg van de ontwikkeling en
vooruitgang ingeslagen. De resultaten van wat we
doen, komen soms pas later. Zoals elke boer weet dat
je eerst moet zaaien om te oogsten.
Dus neem het boerenverstand met je mee terwijl je dit
boek leest, beleeft en toepast.
Zo leer je je persoonlijke macht gebruiken in je
dagelijkse leven.
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