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Krijg meer rust in je  
hoofd 
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Wat zijn gedachten nou  
eigenlijk?  

DAG 1



Wat speelt er zich  
allemaal in ons hoofd  

af. Is het daar één  
grote chaos, of ben jij  
juist iemand die zijn  

brein gebruikt als  
tool? 

Opdracht 1
Wat voor soort gedachten spoken er vaak door  

jouw hoofd? 



Opdracht 2

Laat jij je tegenhouden door je  
gedachten? Schrijf eens enkele  

voorbeelden daarvan op: 

Je gedachten zijn eigenlijk de in  
woorden gevatte wil van je ....... 



Opdracht 3
Noem eens gedachten die je hebt gekregen door  

je aangeleerde overtuigingen 

Je oerbrein wordt ook wel je .............. genoemd.  
 
Het heeft maar één doel: jou ...... houden 



Opdracht 4
Welke gedachten proberen jou 'veilig' te houden? 

Je oerbrein wordt ook wel je .............. genoemd.  
 
Het heeft maar één doel: jou ...... houden 



Take a note



De onderliggende emotie

DAG 2



Opdracht 1

Observeer welk gevoel je  
krijgt van bepaalde  

gedachten. Observeer ook  
waar in je lichaam je dit voelt. 

   
Zijn jouw gedachten  

doorgaans negatief? Of  
positief? Of wisselt het juist  

heel sterk? 

Kijk eens naar de antwoorden van opdracht 1,  
dag 1 en ontdek eens welke emotie erbij hoort.  

Schrijf ze op. 



Opdracht 2

Wees eens attent op hoe  
vaak en wanneer jij klaagt.  
Wanneer je opmerkt dat je  
klaagt, probeer daar dan  

mee te stoppen. 

Wat vind jij positief aan jezelf?



Opdracht 3

Welk effect heeft  
het niet klagen op  

jouw omgeving? 

Wat vind jij negatief aan jezelf?



Opdracht 4

Wanneer je een negatieve  
emotie opmerkt, ontdek dan  
welke emotie eronder ligt en  

wat die emotie jou te  
vertellen heeft.  

Boosheid staat voor : 

Angst staat voor : 

Teleurstelling staat voor : 

Verdriet staat voor : 



Take a note



Geef het beestje een naam

DAG 3



Opdracht 1

Indentificeer je niet met je  
gedachten, je bent niet de  

stem in je hoofd. 

Geef de stem in je hoofd een naam. De mijne  
heet MR. Ratio.  



Opdracht 2

Wanneer je veel gedachtes in  
je hoofd hebt, haal dan eens  
3 tot 5 keer diep adem in je  
buik. Je zult merken dat je  

hoofd rustiger wordt. 

Merk op wanneer 'je stem' tegen je begint te  
praten en spreek je stem erop aan. Schrijf  
hieronder enkele voorbeelden van wat je tegen  
de stem zou kunnen zeggen.  



Opdracht 3

Wanneer je veel gedachtes in  
je hoofd hebt, haal dan eens  
3 tot 5 keer diep adem in je  
buik. Je zult merken dat je  

hoofd rustiger wordt. 

Sluit je ogen en focus je op je lichaam. Waar in  
jouw lichaam voel jij stress (dit gaat vaak samen  
met drukte in je hoofd)  
Denk aan spieren, hoofdpijn, rugpijn, enz. 



Opdracht 4

Jij bent niet je stem. Je stem zijn vaak  
gedachten gebaseerd op ervaringen in het  
verleden. Wanneer je je identificeert met je  

stem zal je merken dat je sneller geneigd bent  
om vanuit angst te leven en in je  

comfortzonde te blijven. Terwijl wanneer je  
meer vanuit je gevoel/intuïtie gaat leven, en je  
niet laat leiden door wat de stem zegt, je gaat  

ontdekken dat je veel sneller in nieuwe  
situaties beland, wat er weer voor zorgt dat je  
een mogelijkheid creëert om te kunnen leren  

en groeien. 

Schrijf op in welke zaken jij goed bent. Wat zijn  
jouw talenten.  
Maak hiervan op een later tijdstip een mooi lijstje,  
versier dit naar smaak en hang het op een plaats  
waar jij veel komt zodat je het regelmatig ziet. 



TIPS & TRICKS op een rijtje

Wees je bewust van welke gedachten er in je hoofd rondspoken

Welk effect hebben gedachten op hoe je je gedraagt

Onderzoek altijd welke emotie er  
onder een negatieve gedachte ligt 

Geef de stem in je hoofd een naam en praat er tegen.

Identificeer je niet met de stem in je hoofd

Wees je bewust van het feit dat jouw gedachten niet per  
definitie de waarheid zijn 

Bereid je van tevoren op een situatie voor. 
  
Bedenk wat er kan gebeuren of wellicht zal gebeuren. Zo  
beland je minder snel in onbekende situaties waar je brein op  
wil reageren. 

     Als niets van bovenstaande helpt,  
     haal dan 3 tot 5 keer diep adem totdat  
je voelt dat je rustiger wordt.  
Bekijkdan bovenstaande  
opties nog een keer ♥ 



Take a note
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Voor mensen die willen ontdekken dat  
spiritualiteit veel dichter bij jezelf ligt  

dan je al die tijd hebt gedacht 

Krijg meer rust in je  
hoofd 

TRIP VIP 1op1-coaching 
TRIP One way groepsvorm 
TRIP Opleidingen 
TRIP Do it yourselves 


