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Les 13 Laat jezelf zien 
 

We zijn aangekomen in het kwadrant Activatie. In deze fase gaat het om 

daadwerkelijk laten zien wie je bent. Je leven echt inrichten volgens jouw 

waarden. 

Waarom is dat voor hoogsensitieve mensen soms zo moeilijk? 

Dat komt omdat zij bij uitstek goed zijn in het oppikken van subtiele 

signalen over wat anderen denken en voelen. Ze leven ook nog eens 

intens mee met een ander.  

Tijdens het verwerken van de prikkels nemen hoogsensitieve personen 

al die invalshoeken mee. Zijn er veel verschillende mensen betrokken 

dan worden al die perspectieven meegewogen. Ze willen immers 

niemand tekort doen. Dit proces van opvangen van signalen en 

verwerken daarvan, heeft een aantal nadelige effecten: 

1. Overprikkeling. Alle prikkels die binnenkomen en het intense 

denken hierover leidt er vaak toe dat hsp overprikkeld raken. Ze 

slaan dan op tilt en kunnen dan niet meer kiezen hoe ze 

reageren. De spanning kan eruit komen in prikkelbaarheid, boze 

reacties, huilen of afsluiten van anderen; 

2. Eigen grenzen niet bewaken. De wensen van anderen zijn in de 

afwegingen vaak net zo belangrijk (soms zelfs belangrijker) dan 

die van henzelf. Daardoor is de actie die gekozen wordt, soms 

een actie die over de grenzen van de hoogsensitieve persoon 

gaat; 

3. Confrontaties uit de weg gaan. Omdat hoogsensitieve mensen 

denken te voelen wat anderen vinden en ze het lastig vinden dat 

iemand boos op hen is, kiezen ze vaker voor opoffering en gaan 

de confrontatie uit de weg. Daardoor worden gedachten ook 

niet getoetst aan de werkelijkheid. Je blijft dan hangen in je 

eigen denkbeelden. En bovendien doe je daardoor meer voor 

anderen dan soms nodig was. 

 

Een aantal tips om hier uit te komen: 

1. Leer je signalen van overprikkeling herkennen en creëer een 

rustmoment om weer even tot jezelf te komen. In les 13a maak 

je een overprikkelingsthermometer om alle signalen goed in 

kaart te brengen. Als je voelt dat je overprikkeld raakt kan je een 

rustmoment inlassen. Dat kan een half uurtje op bed zijn, rustig 

een tijdschrift lezen, mediteren, een stukje wandelen. Maar het 

kan ook een kleine actie zijn om jezelf eruit te halen.  

a. Focussen op je ademhaling. Je hoeft alleen maar bewust 

te zijn van je ademhaling. Dat helpt al de spanning en 

overprikkeling uit je lichaam te halen. Je kan je ervoor 

afzonderen (op het toilet), maar je kunt het ook in de rij 

voor de kassa doen, of zelfs in een gesprek. Dit kost wel 

wat oefening; 

b. Zet de krachtvisualisatie van 11a in. Door gevoelens van 

kracht op te roepen, kun je jezelf uit de emoties 

behorend bij overprikkeling halen. Om hiermee te 

oefenen kun je beginnen met deze ‘kracht-visualisatie’ 

al op te roepen voor het moment van overprikkeling; 

c. Spreek jezelf liefdevol toe. Vaak raak je tijdens een 

overprikkeling ook geïrriteerd over jezelf. Die 

veroordeling geeft alleen maar extra stress. Bedenk een 

zin die je tegen jezelf kunt zeggen als er weer zo’n 

moment komt. Bv. Het komt goed. Of: Ik mag boos zijn.  
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(zie ook les 4 en les 14). Het doel is dat je wat rustiger 

wordt, zodat je weer helder kunt denken. 

d. Loop even uit de situatie weg. Ben je in een groep 

mensen waarin je overprikkeld raakt, maar kan je je niet 

even terugtrekken? Loop dan even uit de situatie weg 

naar het toilet of ga handen wassen. En pas dan tip a, b 

of c toe.  

Met deze tips zorg je dat de overprikkeling je denken niet 

overneemt. Je creëert weer wat rust in je hoofd, zodat je de 

prikkels beter kunt verwerken. 

 

2. Ga bij de verwerking van prikkels expliciet te rade bij je eigen 

waarden. Dat ziet er ongeveer zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaal verwerk je alles in je hoofd, daar weeg je alle 

perspectieven af. Maak nu bewust contact met wat jij wilt. Voor 

veel mensen zit dat in hun hart of in hun buik. Stel je voor dat je 

met je eigen bron contact maakt en vraag je af wat voor jou 

belangrijk is. Wat zijn jouw wensen? Strookt het met je waarden? 

Past het binnen je energieniveau? Deze check helpt je bepalen 

wat jouw grenzen zijn. Denk je dat de ander niet blij zal zijn met 

de uitkomst van deze check? Verander je keuze niet, maar ga 

over tot punt 3; 

3. Leg uit tot welke actie je bent gekomen en waarom. En laat de 

ander ruimte om te vertellen wat hij of zij daarvan vindt. Het is 

de verantwoordelijkheid van de ander om jou te zeggen als hij 

het ergens niet mee eens is. Jij hoeft daar niet naar te raden. En 

je hoeft het al helemaal niet voor te zijn. Laat iemand blijken niet 

blij te zijn, vraag dan expliciet wat hij ervan vindt. Het liefst met 

een open vraag (Wat vind jij ervan?) zonder alvast in te vullen (Jij 

vindt dit zeker niets?). 

Bedenk dat als iemand niet blij is, dat niet betekent dat jij het op moet 

lossen. Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn problemen. Heb je wel het 

gevoel dat je iets moet doen? Probeer dan te kijken of je het: 

- moet oplossen; 

- alleen hoeft te helpen; 

- slechts hoeft te steunen. 

Heel vaak hebben mensen vooral behoefte aan steun en begrip. Wat 

scheelt dat veel stress: je hoeft het niet op te lossen, maar alleen te 

luisteren. Vraag eventueel waar degene behoefte aan heeft, zodat je je 

vermoedens kunt checken. 

actie 
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Door deze stappen te zetten voorkom je dat je aan het eind van de dag 

helemaal moe en leeg bent. Ook leer je zo meer rekening te houden met 

jezelf.  

 

Hieronder kun je je ervaringen met deze stappen noteren. 

Noteer eerst een lastige situatie die je hebt meegemaakt.  

Bijvoorbeeld: schoonouders kwamen onverwacht langs; juf vroeg of ik in 

de klas kan helpen, terwijl ik zo moe ben; mijn collega vraagt of ik dienst 

wil ruilen, terwijl ik een saunadag heb gepland.  

 

 

 

 

 

 

Noteer vervolgens hoe je probeerde uit de overprikkeling te blijven. 

 

 

 

 

 

Schrijf daarna op of het lukte bij jezelf te checken wat jij wilt. 

 

 

. 

 

Kon je verwoorden wat jij wilt? 

 

 

 

 

 

Wat wil je de volgende keer anders doen? 
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Les 13a Blijf jezelf 
 

In de vorige les ben je al bezig geweest met situaties van overprikkeling 

en daar anders mee om te gaan. In deze les ga je specifieker in kaart 

brengen hoe jouw overprikkeling eruit ziet en wat je kunt doen om 

daaruit te blijven. 

Daarna gaan we heel praktisch kijken hoe je anders kunt reageren in 

lastige situaties. 

 

Oefening: Overprikkelingsthermometer 

Wat zijn de eerste signalen dat je overprikkeld aan het raken bent? Als 

je dat weet kun je eerder rust nemen en voorkomen dat je helemaal 

overprikkeld raakt. Als je eenmaal overprikkeld bent, blokkeer je vaak. 

Het denken lukt dan niet meer, en ook effectief communiceren met 

anderen gaat niet goed. 

In de onderstaande drie plaatjes kan je in de thermometer tekenen hoe 

hoog het optimale niveau van prikkeling voor jou is, wanneer je op 

moet letten en wanneer er sprake is van overprikkeling. Pak ook je 

aantekeningen bij les 1 en les 7 erbij. 

Vraag je vervolgens voor elke situatie af: 

1. hoe je je dan voelt (je emoties); 

2. hoe je lichaam dan aanvoelt (pijnklachten bv); 

3. wat je dan denkt (je gedachten); 

4. hoe je je gedraagt (je gedrag). 

 

Teken in deze thermometer het optimale niveau van 

prikkeling. Bij hoeveel prikkeling functioneer je goed? Wat 

denk je, voel je en doe je?  

   

   

   

   

   

 

 

 

 Teken in de tweede thermometer het niveau van prikkeling 

waarbij je op moet letten. Het moment waarop je rust zou 

moeten nemen. Wat zijn dan de signalen? Hoe voel je je 

dan? Hoe voelt je lichaam dan aan? 
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Teken in de derde thermometer het niveau waarop je niet meer goed 

kunt functioneren. Het niveau waarop je overprikkeld bent. Hoe is de 

situatie dan? Wat voel je dan? 

   

   

  

   

 

 

 

De signalen bij de tweede thermometer zijn het belangrijkst om op te 

letten. De derde gaat immers over overprikkeling en dan heb je weinig 

regie over je gedrag. Bekijk nog eens de punten bij de tweede 

thermometer. Wat zijn voor jou de aanwijzingen dat je richting 

overprikkeling gaat? 

 

 

 

Wat kan je doen als je dit merkt? 

Vaak helpt rust nemen (zie ook de tips in les 13). Om te bepalen welke 

rust-activiteit, kan je de energie-gevers-oefening van les 10a erbij 

nemen. Niet altijd is rust de beste remedie. Bijvoorbeeld als je over-

kritisch op jezelf bent, dan kan de oefening van zelfcompassie helpen. 

Laat je inspireren door wat je al bij eerdere lessen hebt gebruikt. 

Maak hieronder een overzichtje voor jezelf. Vul in de eerste kolom een 

signaal in waar je op wilt letten en in de tweede kolom wat je kan doen 

om weer te zakken op je prikkelingsthermometer. 

 

Als ik dit merk: Ga ik: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Oefening Nieuw gedrag bepalen 

Hoe kan je anders reageren in situaties die je altijd al op een bepaalde 

manier hebt gedaan? In de eerste plaats kun je je afvragen welk gedrag 

je echt niet meer wilt?  

Steevast JA zeggen als iemand je vraagt iets voor school te doen? Je eigen 

wensen inslikken als je ziet dat de ander erg enthousiast is over de andere 

optie? Ruzie ten koste van alles voorkomen? Slecht of te laat afgeleverd 

werk van iemand anders compenseren? Kritisch zijn op jezelf? Je schuldig 

voelen als je rust neemt? 
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Met dit gedrag stop ik! 

 

 ……….. 

 ………… 

 …………. 

 

 

Hoe zou je je voelen als je dit niet meer doet? 

Bv opgelucht, energieker, vrijer, etc. 

 

 

 

Wat wil je wel gaan doen? Om echt te veranderen kun je je het best 

richten op wat je wel wilt. Deze stap is dus erg belangrijk.  

Wil je niet meer altijd Ja zeggen? Het makkelijke antwoord op wat je wel 

wilt is dan dat je vaker Nee gaat zeggen. Maar wanneer zeg je dan nee? 

En hoe zeg je dat dan? Om die vraag te beantwoorden grijpen we terug 

op je waarden. 

In eerdere oefeningen heb je aangegeven wat jij belangrijk vindt. Pak de 

lessen 10, 10a en 12 erbij.  

In de tabel hieronder kun je noteren in welke situatie je op welke manier 

wilt gaan reageren. Eerst de toelichting op de kolommen. 

 

1. Neem een situatie in gedachten waarin je anders wilt reageren. 

Bijvoorbeeld: als mijn partner commentaar heeft op mij, wil ik niet direct 

sorry zeggen 

 

2. Beschrijf je gevoelens in deze situatie 

Bijvoorbeeld: (als mijn partner commentaar geeft voel ik:) schaamte, 

irritatie, machteloosheid, onrechtvaardigheid 

 

3. Bekijk op welk levensgebied die situatie zich afspeelt. Als het op 

meer gebieden is, kies dan eerst de belangrijkste. 

Bv.: liefdesrelatie 

 

4. Schrijf jouw waarden uit dat levensgebied op (zie les 10 en 10a) 

Bv.: Respect, verbondenheid en eerlijkheid 

 

5. Beschrijf hoe je uiting kan geven aan je gevoelens rekening houdend 

met je eigen waarden. 

Bv.: het voelt heel oneerlijk als je zo naar mij schreeuwt terwijl ik mijn 

best heb gedaan een gezonde en lekkere maaltijd op tafel te zetten. Ik 

vind het belangrijk dat we onze gevoelens met respect voor elkaar 

kunnen delen. Zou je me op een rustige manier kunnen zeggen wat je niet 

prettig vindt?  

NB dit is maar een voorbeeld! Het moet bij jou en jouw waarden passen. 
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Oefening: Waarden als leidraad in nieuw gedrag 

Oud gedrag  Gevoelens Levensgebied(en) Waarden  Ander gedrag 
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Les 14 Begin de dag goed 
 

De wekker gaat. Zodra je je ogen opendoet weet je wat er allemaal van 

je verwacht wordt. Je voelt de adrenaline al door je lijf gaan. De eerste 

persoon die je ontmoet heeft ook nog een enorm negatieve bui, die jij 

meteen overneemt. Een kleine tegenslag en je bent helemaal gestresst. 

En boos op jezelf. Die kritische stem komt direct naar boven om je de les 

te lezen. 

In deze les leer je twee methodes om hiermee om te gaan; steunende 

affirmaties en mindfulness-technieken.  

 

Affirmaties 

Affirmaties zijn uitspraken die je tegen jezelf zegt om de goede dingen in 

jezelf naar boven te halen. Louise Hay heeft een aantal boeken 

geschreven die je hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld: Je kunt je leven 

helen en Gebruik je innerlijke kracht. 

Twijfel je aan de kracht van dit soort uitspraken? Denk dan eens aan wat 

je negatieve gedachten met je doen. De hele dag die kritische stem 

horen, beïnvloedt jou ook. Dat voel je in je lijf, je merkt het aan je 

gemoed.  

Positieve woorden zijn geen wondermiddel. Ik geloof niet dat met alleen 

positief denken je hele leven zich ten goede zal keren. Ik geloof wel dat 

je je prettiger voelt en minder stress ervaart als je liefdevol en met 

compassie naar jezelf kijkt ten opzichte van als je streng en afwijzend 

naar jezelf kijkt. 

En dat is wat affirmaties doen. Die geven jou ondersteuning om de dag 

door te komen. De basisbehoeftes die in les 3 besproken zijn, hebben we 

nog steeds. Met affirmaties kan je zelf een aantal van deze behoeftes 

vervullen. 

Wat heb jij nodig om de dag goed te beginnen? Wat zou je graag willen 

dat een liefdevolle ouder tegen jou zou zeggen? Wat geeft jou die 

oppepper om de dag optimaal te kunnen maken? 

 

Schrijf hieronder op welke affirmatie jou een goede start van de dag zou 

geven: 

Bijvoorbeeld: 

Wat er ook gebeurt, ik kan het aan 

Ik ben goed zoals ik ben, ik hoef niet perfect te zijn 

Wat ik ook voel, het mag er zijn 

Ik ga genieten van vandaag 

Ik hou van mezelf, ik ga goed voor mezelf zorgen 

 

  

 

 

Kies op je gevoel. Waar word je blij van? Probeer de uitspraak dan een 

paar dagen uit. Bevalt het niet, verander hem dan. Net zolang tot je 

merkt dat de affirmatie je een boost geeft. 
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Mindfulness-technieken 

Die kritische stem in je, is vaak bezig met alles wat je fout hebt gedaan 

(verleden) of alles wat je niet moet vergeten (toekomst). Daardoor 

geniet je misschien weinig van het heden. 

Mindfulness is helemaal in het NU zijn.  

Het nu is niet altijd prettig, maar over het algemeen kosten gedachten 

over het verleden of de toekomst ons toch meer stress. We hebben er 

namelijk weinig directe invloed op.  

Hoe kan je meer in het nu zijn als je continu zoveel gedachten hebt? Deze 

vraag hoor ik vaak. Ik probeer het wel, maar dan gaan mijn gedachten 

weer met me op de loop. 

 

Oefening: benoemen wat je doet 

Een eerste manier om met mindfulnes te oefenen klinkt heel vreemd, 

maar helpt je gedachten op afstand te blijven. Je benoemt alles wat je 

doet:  Ik ben een broodje aan het smeren. Ik snijd de kaas. Ik leg de kaas 

in de koelkast. Ik neem een hap brood. 

Probeer dit eens uit. Niet om je hele leven alles te moeten blijven 

benoemen, maar om het effect te ervaren. 

 

Oefening: merk alle sensaties op 

Een tweede stap is op te merken wat alles met je doet: Ik neem een hap 

brood. Ik proef de kaas. Ik merk dat het brood wat oud is. Ik voel de hap 

door mijn keel glijden.  

 

Door deze oefening richt je je op de ervaringen van je lichaam en minder 

op je gedachten. Je kunt ook bewust je zintuigen aflopen om op te 

merken wat je allemaal ervaart. 

 

Oefening: wees de logée in je leven 

Een andere oefening die je kan helpen is net te doen alsof je slechts op 

bezoek bent in je eigen leven. Je bent er vandaag toevallig. Je kijkt je 

ogen uit naar wat deze persoon beleeft. Je ziet het alsof het niet over jou 

gaat. Misschien zie je wel nieuwe dingen.  

Deze oefening helpt je minder opgeslokt te raken door nare gevoelens 

en gedachten, maar bewust te blijven van het nu. 

 

De oefening uit les 14a, de beschermingsbubbel, kun je ook gebruiken 

bij het opstaan. 

 

 
Welke techniek 
werkt voor jou? 
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Les 14a Houd vast 
 

Een goed begin is het halve werk. Dat betekent dat de helft van het 

werk nog komt. Hoe zorg je dat na een goed begin van de dag de rest 

van de dag ook prettig verloopt? Daarvoor krijg je in deze les twee 

hulpmiddelen: een beschermingsbubbel en een schema om op de 

goede weg te blijven. 

 

Een bubbel 

Sommige prikkels wil je liever niet oppikken. Die halen je uit je goede bui. 

Je raakt erdoor overprikkeld of je wordt onzeker. Je kunt je voor deze 

prikkels leren afschermen. 

Dit doe je door een beschermende bubbel om je heen te visualiseren. 

Eigenlijk is dit het filter dat veel hoogsensitieve mensen niet hebben. 

Hoewel het te simpel klinkt om waar te zijn, zijn hier zowel onder 

kinderen als onder volwassenen veel goede resultaten mee behaald.   

Het creëren van een bubbel kost wat oefening. Ik heb een visualisatie 

ingesproken om je daarmee te helpen. Ga op een rustige plek zitten of 

liggen. Richt je aandacht op je ademhaling, zodat je ontspant. Stel je dan 

voor dat er een bubbel om je heen zit. Deze bubbel is transparant, maar 

beschermt je voor alles wat jij buiten wilt houden. Je kunt er gewoon 

doorheen kijken, maar toch is hij ondoorlaatbaar voor slechte prikkels. 

Klik op deze link om de visualisatie te beluisteren: 

https://soundcloud.com/esther-bergsma/visualisatie-bubbel/s-20uAH 

  

 

Het beste moment om te oefenen is ’s avonds in bed of op de bank als je 

een moment ongestoord voor jezelf hebt. Oefen net zo lang tot het je 

lukt om de bubbel op te roepen zonder het geluidsfragment.  

Als je hem makkelijk op kunt roepen kunt je hem gebruiken in situaties 

waarin: 

- Je last hebt van negatieve stemmingen van anderen; 

- Er een negatieve sfeer hangt; 

- Iemand je snel domineert en je bij jezelf wilt blijven; 

- Er veel omgevingsprikkels zijn; 

- Je rust in je lichaam wil; 

- Je een prettig gevoel aan het begin van de dag wilt. 

Wanneer ga jij de bubbel inzetten? 

 

 

 

Wat zijn je eerste ervaringen? 

 

 

Als het resultaat nog tegenvalt, kijk dan of je iets moet veranderen aan 

de bubbel, of dat je hem eerder moet inzetten. Als je eenmaal 

overprikkeld bent, heeft het namelijk weinig effect. Bekijk ook les 13 

voor tips om uit de overprikkeling te blijven. 

 

https://soundcloud.com/esther-bergsma/visualisatie-bubbel/s-20uAH
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Op de juiste weg blijven 

De waan van de dag en noodroepen van anderen houden ons soms van 

ons eigen pad af. Dat is helemaal niet erg. Tenzij het dag in dag uit 

gebeurt. Dan kunnen we moedeloos en gefrustreerd raken. 

Voor sommigen zijn er al zoveel dagen voorbij gegaan waarin ze met 

anderen bezig zijn geweest, dat ze niet eens meer weten wat ze zelf 

willen. 

De eigen waarden en wensen hebben we de afgelopen lessen (in het 

bijzonder de lessen 10 en 12a) weer in beeld gebracht. Het toepassen 

ervan in lastige situaties is aan bod gekomen in les 13 en 13a. In deze les 

komt aan de orde hoe je dit dagelijks toepast. 

In les 10a heb je ingevuld op welke gebieden je nog niet (helemaal) 

volgens je waarden leeft. Om daarin vorderingen in te maken, krijg je 

twee schema’s. In het eerste schema vul je in wat het doel is per 

levensgebied en welke concrete stappen je daarvoor kunt zetten. In het 

tweede schema kan je invullen wat je elke dag kunt doen om dichterbij 

te komen. Je kunt dat schema uitprinten voor elke nieuwe week. 

In het schema hieronder vul je de voor jou belangrijkste levensgebieden 

in. Daarachter zet je de waarden die jij daarin belangrijk vindt (zie les 10 

en 10a). Vervolgens vul je in welk doel je wilt bereiken. Bijvoorbeeld op 

het gebied van vrienden wil je intiemere vriendschappen, omdat je 

openheid en eerlijkheid belangrijke waarden vindt. Of op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling wil je graag een opleiding beginnen omdat je 

het belangrijk vindt je talenten te ontwikkelen. 

In de laatste kolom schrijf je op wat je daar concreet voor moet doen. 

Dus bijvoorbeeld bij vriendschappen: met een vriend delen dat je 

hoogsensitief bent. Of bij persoonlijke ontwikkeling: opleidingsgidsen 

aanvragen, vragen naar ervaringen van anderen. 

Levensgebied Waarden Doel Concrete stappen 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

In het schema op de volgende bladzijde kun je wekelijks invullen hoe je 

blijft werken aan je waarden. 

Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling kun je bijvoorbeeld voor 

maandag invullen dat je je verdiept in een bepaalde cursus. En bij 

woensdag dat je een bepaalde techniek nog weer eens oefent om op te 

frissen. 

Dat helpt je om daadwerkelijk te doen wat jij belangrijk vindt en je niet 

alleen door de waan van de dag te laten leiden. 

In het schema kan je vast je levensgebieden invullen met de 

bijbehorende waarden en dan een aantal keer kopiëren, zodat je voor 

een paar weken een schema hebt. Begin de dag met de acties die jij 

belangrijk vindt en doe dan pas andere dingen. Zo stijgt je gevoel van 

tevredenheid en voel je je energieker. 
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Levensgebied Waarden Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 

Notities: 
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Les 15 Gelukkig Hoogsensitief 
 

Het doel van de training Gelukkig Hoogsensitief is je hoogsensitiviteit als 

kwaliteit te leren zien en inzetten.  

Met welke onderdelen van jouw hoogsensitiviteit ben jij blij? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

De lessen van Gelukkig Hoogsensitief kunnen je helpen anders 

om te gaan met je hoogsensitiviteit. Maar dat bereik je niet in 

twee weken. Je hebt je leven lang op een bepaalde manier 

gedacht en gehandeld. Veranderen van dit soort patronen kost 

tijd. Je zult merken dat je toch weer tegen een aantal vaste 

problemen blijft aan lopen. Je kunt dan de lessen uit deze 

training er bij pakken om weer een stapje verder te komen. 

 

In deze les krijg je een overzicht van de meest voorkomende 

problemen en welke lessen je kan gebruiken. 

 

1. Last van negatieve gedachten 

Als je steeds last hebt van negatieve gedachten, dan is 

waarschijnlijk je kritische stem zeer actief. Een kritische stem 

ontstaat vaak in je jeugd. Je kunt daarvoor les 3 en 3a er nog 

eens bij pakken. Misschien is het kritische stemmetje dat van 

je ouders. Dat besef kan je helpen die stem los te laten. 

Vervolgens kan je les 4 gebruiken om te kijken of je de 

kritische stem in een liefdevolle blik kan omzetten.  

Ook kan je nog eens kijken naar les 4 en 4a voor tips hoe je 

kan omgaan met negatieve gedachten. Hoeveel energie ben 

je kwijt met vechten tegen je gedachten? Kan je ook 

accepteren dat negatieve gedachten er zijn, zonder dat je ze 

voor waar aanneemt? 

 

2. Last van overprikkelende situaties 

 

Vind je het moeilijk dat je ineens moe of prikkelbaar bent? 

Heb je last van veel prikkels en weet je niet hoe je deze moet 

hanteren? 

 

Inzicht is ook hier de eerste stap naar verandering. Kijk nog 

eens naar les 1 en 2 om te kijken welke prikkels jij oppikt. Pak 

vervolgens de tabel van les 7 erbij om aan te geven in welke 

situaties je last hebt van deze prikkels. Nu weet je wat voor 

jou de risico-momenten zijn. 
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Voorafgaand aan deze risicomomenten kun je de visualisatie 

van kracht uit 11a of de beschermingsbubbel uit 14a 

gebruiken. Op de momenten zelf kan je de 

beschermingsbubbel ook inzetten of de mindfulness-

technieken uit les 14.  

 

3. Je hebt het gevoel dat je alleen maar moet.  

 

Kan je moeilijk rust nemen? Heb je het gevoel dat je geleefd 

wordt? De achtergrond hiervan is vaak dat je alles goed voor 

anderen probeert te doen. 

 

In les 5a heb je opgeschreven wat je moet en aan welke 

verwachtingen je probeert te voldoen. Deze verwachtingen 

kun je vervangen door de waarden die je in les 10 en 10a 

hebt genoteerd. Elke keer als je voelt dat je iets moet 

realiseer je dan dat je kunt kiezen voor wat jij wilt. Je 

waarden helpen je richting te geven. 

 

4. Je weet niet meer wat je zelf wilt. 

 

Vind je het lastig om oefeningen uit de training te maken die 

gaan over wat jij wilt? Als je niet meer weet wat je zelf wilt, 

komt dat vaak doordat je jaren bezig bent geweest met wat 

anderen willen. 

 

Om weer in contact te komen met wat jij wilt, kun je de 

visualisaties gebruiken. Ook kunnen de mindfulness 

technieken uit les 14 behulpzaam zijn. Probeer je eens een 

dag te richten op elke handeling die je verricht en je bewust 

te zijn van alles wat je voelt, hoort, proeft etc. Je kunt daarbij 

ook de beeldspraak uit les 12a gebruiken. Stel je voor dat 

jezelf de hemel bent en het weer dat zich in je afspeelt 

observeert.  

 

Vervolgens kan je nogmaals de lessen uit het derde 

kwadrant maken. Die zijn gemaakt om contact te maken met 

jouw ZELF. 

 

5. Voel je je tekort schieten of aangevallen door wat anderen 

zeggen of doen? 

 

Merk je dat je erg geraakt wordt door wat anderen zeggen 

of doen? Zou je wel wat meer afstand willen kunnen nemen?  

 

Dit kan komen door: 

- Een gemis in je jeugd. Je bent extra gevoelig voor dat wat 

je niet gehad hebt. Als iemand dat gemis bij je triggert 

kan dat heftige gevoelens tot gevolg hebben; 

- Je eigen kritische stem. Als iemand verwoordt wat jij ook 

al over jezelf dacht, kan dat hard binnenkomen; 

- Het willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Als 

je het iedereen naar de zin wilt maken en perfect voor 

iedereen wilt zijn, ben je vatbaarder voor commentaar. 

 

Om hiermee om te gaan is het in de eerste plaats nodig om 

deze patronen te doorzien (bekijken daarvoor les 3 en 3a en 

les 5, 6 en 6a). In de tweede plaats is het belangrijk om te 

weten wat jij zelf echt vindt. Vervang je kritische stem en het 

willen voldoen aan verwachtingen door het willen bereiken 

van jouw waarden (les 10) en doe die dingen waar je zelf 
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energie van krijgt (les 10a) in plaats van wat je denkt dat 

anderen willen. 

 

6. Je wilt meer uit je leven halen, maar het lukt je niet je 

gedrag te veranderen. 

 

Wees in de eerste plaats niet te kritisch voor jezelf. Je kunt 

levenslange patronen niet ineens veranderen. Als je te 

kritisch bent, leg je een grote druk op jezelf en dat helpt 

zeker niet bij het veranderen. 

 

Pak vervolgens les 14a er nog eens bij. Maak de stappen voor 

jezelf zo concreet mogelijk en plan ze elke week in. In het 

begin voelt dat opgelegd, maar op den duur zal je merken 

dat het steeds vanzelfsprekender is om die dingen te doen 

die voor jou belangrijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthouden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


