
Ik hou van mij
en ook van jou

Sluit vriendschap met je
innerlijk kind
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Als je naar de antwoorden op deze vragen kijkt, wat wil je dan aan jezelf
veranderen en met welk onderdeel wil je beginnen?
Hoe ga je dat aanpakken? Hoe kun en wil jij je kind(eren) hier bij begeleiden?
En wat heb jij daarbij nodig?

Werkblad behorend bij hoofdstuk 1
Dit kreeg ik als positieve
overtuigingen en waarden mee:

Van mijn moeder:
Voorbeeld: doorzetten

Van mijn vader:

Van de leerkrachten op school:

Van familie:

Van schoolkameraadjes:

Dit kreeg ik als negatieve
overtuigingen en waarden mee:

Van mijn moeder:
Voorbeeld: anderen hebben het
altijd beter...

Van mijn vader:

Van de leerkrachten op school:

Van familie:

Van schoolkameraadjes:
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Deze negatieve overtuigingen heb ik al veranderd:
Voorbeeld: het halflege glas is halfvol geworden

Deze negatieve overtuigingen wil ik graag veranderen:
Voorbeeld: ik mag me nooit kwetsbaar opstellen

Dit zijn mijn positieve gedachten over
mijzelf en de wereld waarin ik leef:

Dit is mijn negatieve kijk op mijzelf
en de wereld waarin ik leef:
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Dit zijn de positieve waarden en overtuigingen die ik herken in mijn
kind(eren):

Op deze manier, en in de volgende situaties ga ik die versterken:
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Werkblad behorend bij hoofdstuk 2.
Mijn acting-in gedrag:

Acting-in gedrag van mijn ouders
Voorbeeld: het zal wel aan mij
liggen

Acting-in gedrag van mijn kind(eren)

Acting-in gedrag van mijn partner

Mijn acting-out gedrag:

Acting-out gedrag van mijn ouders
Voorbeeld: ik kreeg ook nooit
kansen...

Acting-out gedrag van mijn kind(eren)

Acting-out gedrag van mijn partner

Acting-in gedrag dat ik wil
veranderen.

Acting-out gedrag dat ik wil
veranderen

Omschrijf in tien zinnen hoe jouw ouders jou opgevoed hebben.
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Waar ben je blij mee en waarmee minder? Welke eigenschappen van jezelf zijn
bevestigd en welke ontkend?

Omschrijf in tien zinnen hoe jij je kinderen opvoedt.

Waar ben je blij mee en waarmee minder? Hoe kun je dat veranderen?
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Hoe ga je met intimiteit om? Ben je er naar op zoek of vermijd je het liever?
Wat zou je het liefste willen? Welke stappen wil je hierin zetten? Hoe ga je
dat doen?
Als je babytijd niet liefdevol is verlopen, maak dan een visualisatie waarin
je je voorstelt dat je wel warm werd ontvangen door je ouders; waarin je
welkom was.

Werkblad bij hoofdstuk 3: Baby

Wat weet je van je babytijd?

            foto

Heb je vertrouwen in jezelf? Heb je vertrouwen in de wereld?
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Hoe ga je met intimiteit om? Ben je daar tevreden over?

Hoe zou je het anders willen?

En welke ontwikkeling zie je daarin bij jezelf?
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Joris had als peuter regelmatig driftaanvallen. Zijn moeder zat af en toe  met
haar handen in het haar. Toch bleef ze er steeds rustig onder en probeerde de
kleine Joris af te leiden. Nu is Joris een jongeman die prima voor zichzelf op
kan komen en die geleerd heeft met zijn boosheid om te gaan.

Kreeg jij de ruimte om nieuwsgierig te zijn en om op onderzoek uit te gaan?
Was je een gehoorzame of een rebellerende peuter?
Hoe zelfstandig en onafhankelijk ben je nu?
Hoe goed ben je in je grenzen trekken en bewaken? Kun je goed “Nee”
zeggen als je iets echt niet wilt? Hoe zou je daarmee om willen gaan?
Let eens op hoe je innerlijk reageert op jezelf als je iets niet goed gedaan
hebt.
Kun je naar je kind toe goed je grenzen aangeven?
Respecteer je de grenzen van je kind? Hoe ga je daarmee om?
Hoe geef je je kind de ruimte om te experimenteren met zelfstandig en
onafhankelijk gedrag?

Werkblad bij hoofdstuk 3:  Peuter

Wat weet je van je peutertijd? Was je
een gehoorzame of een rebellerende
peuter?               foto
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Hoe zit het met jouw nieuwsgierigheid?
Durf je risico’s te nemen?

Hoe zelfstandig en onafhankelijk ben
je?

Hoe ga je om met het bewaken van je
grenzen?

Ben je tevreden met de wijze waarop je
op verzoeken van anderen ingaat? Wat
zou je daarbij anders willen? Hoe ga je
dat doen?

Hoe ga je om met de grenzen van je
huisgenoten?

Welke ruimte geef je je kinderen om
zelfstandigheid en onafhankelijkheid te
oefenen?

Kleuter: ( 3 – 6  jaar) Eigenwaarde; goed en kwaad.

In de kleutertijd ga je steeds meer beseffen hoe je je hoort te gedragen om wat
voor elkaar te krijgen of om problemen te omzeilen. Je leert het verschil tussen
goed en fout gedrag, doordat je voor het eerste beloond wordt en voor het
tweede gestraft. Je gaat de wensen, normen en waarden van je ouders
overnemen als iets van jezelf. Je leert van hen hoe je met jezelf en anderen om
moet gaan.
Je gaat steeds meer initiatieven ontplooien en keuzes maken. En je gaat verder
met nieuwsgierig zijn, je grenzen stellen, zelfstandig dingen beslissen en het
versterken van je identiteit.
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Werkblad bij Hoofdstuk 3:  Kleuter.

Wat weet je van je kleutertijd?

             foto

Ik hou van mij.  Is dat zo? Ben je blij
met wie je bent? Waar ben je blij mee?

Op welke gebieden kun  je jezelf
bevestigen en waar heb je bevestiging
van anderen nodig? Welke ontwikkeling
zie je daarin?

Mijn positieve eigenschappen zijn: Mijn minder leuke eigenschappen zijn:
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In hoeverre leef je je eigen leven en
waarin heb je je leven laten leiden door
wat anderen van je wilden? Je ouders, je
vrienden, je partner, je kinderen?

Waar voel je je schuldig over? Waar
schaam je je voor? Is dat terecht?

Mag je fouten maken van jezelf? Hoe
ga je daarmee om? Wat zeg je dan tegen
jezelf?
Ben je daar tevreden over? Hoe zou het
anders kunnen?

Op welke dingen van jezelf ben je trots?
En wanneer heb je kritiek op jezelf
en/of op anderen? Om welke
eigenschappen gaat het?

Kun je je kinderen accepteren om wie
zij zijn? Welke verwachtingen heb je
t.a.v. je kinderen? Wat vind je daar
lastig aan?

Welke eigenschappen van anderen zou
je graag willen hebben? Wat zou dat
opleveren?
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Hoe zit het met jouw discipline? Maak je steeds af waar je aan begonnen
bent? Welke lijn zie je daar in?
Heb je moeite met doelen stellen en bereiken of gaat dat je wel goed af?
Hoe ga je daarmee om?
Hoe kijk je naar je lichaam? Wat denk je over je eigen lijf en wat zeg je
tegen jezelf als je in de spiegel kijkt?
Als je terugkijkt naar je basisschoolperiode welk gevoel overheerst dan:
dat je je hebt aangepast of ben je afgehaakt? Wat betekent dat voor de
persoon die je nu bent?
Hoe gaat je kind om met doelen stellen en met discipline? Kijk eens hoe
je je kind daarbij zou kunnen ondersteunen.
Begin eens een gesprekje met je kind over hoe het zich voelt op school.

Werkblad Hoofdstuk 3: Schoolkind.

Wat weet je van je schooltijd?

foto

Wie waren je vriend(innet)jes? Had
je het gevoel dat je erbij hoorde?

Werd er gepest bij jou op school? Wat
zijn je ervaringen daarmee? Hoe ben je
daar mee om gegaan? Welke conclusies
heb je meegenomen naar je leven nu?
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Vind je dat je discipline hebt? Ben je
daar tevreden over? Wat zou je
anders willen?
En hoe krijg je dat voor elkaar?

Kun je doelen stellen en daar voor gaan
of vindt je dat lastig? Wat zit je in de
weg?

Hoe kijk je naar jezelf in de spiegel?
Waar ben je blij mee en waar minder
blij?

Hoe kun je je kind ondersteunen bij het
stellen van doelen en bij de discipline
opbrengen om dingen af te maken?

Puber: ( 12 - 18 jaar)

Leren omgaan met veranderingen, met eenzaamheid; in opstand komen,
voor jezelf opkomen, identiteit.

Dit is de overgang van kind naar volwassene. In deze periode moet je bepalen
wie je werkelijk bent. Je neemt steeds meer afstand van je ouders en je wordt
steeds zelfstandiger en onafhankelijker, als je tenminste de ruimte krijgt om
risico’s te nemen en fouten te maken en om zelf verantwoordelijk te leren zijn
voor je beslissingen en de consequenties daarvan. Als je te weinig gestimuleerd
bent om stapsgewijs verantwoordelijkheden op je te nemen, kun je moeite
hebben met onafhankelijk worden en verschuil je je graag achter anderen. In de
huidige tijd zie je steeds meer ouders, die dit moeilijk vinden en zo hun kind niet
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Kun je jouw puber de ruimte geven om te experimenteren en fouten te
maken?
Respecteer je zijn mening, ook al heb jij een andere mening? Mag hij zich
ook afzetten tegen jullie?
Hoe stimuleer je je puber om zelfstandig en onafhankelijk te zijn?
Welke verantwoordelijkheden geef je je puber? Ben je hier tevreden over?
Hoe gaat je puber met veranderingen en teleurstellingen om? Hoe kun je
hem daarbij helpen?
Welke rol spelen leeftijdgenoten in het leven van je puber?
Herken je veel van jezelf als puber in je puberkind of juist helemaal niet?
Hoe voelt dat voor jou? Helpt het als je je weer inleeft in de puber die jij
was, om beter om te gaan met je eigen puberkind?

Werkblad Hoofdstuk 3: Puber.

Wat weet je nog van je puberteit? Heb
je echt gepuberd  en hoe uitte zich dat?
Als je niet echt gepuberd hebt, hoe heb
je dat dan later ingehaald?
Wie was je als puber, wat wilde je en
wat deed je?

foto

Welke plek namen leeftijdgenoten toen in? Welke herinneringen heb je daaraan?
Hoorde je bij een bepaalde groep? En waarom juist bij die groep? Hoe voelde
dat voor je?
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Welke ruimte kreeg je om te
experimenteren en je eigen fouten te
maken?

Hoe gingen je ouders om met jouw
mening? Was er ruimte voor jouw
mening? En mocht je in opstand
komen? Werd je respectvol behandeld?

Hoe ben je gestimuleerd om
onafhankelijk en zelfstandig gedrag te
ontwikkelen?

Welke verantwoordelijkheden had je
als puber? Was je daar tevreden over?

Hoe reageer je nu op dingen die je
niet kent, niet weet of niet wilt?  Wat
zie je jezelf dan doen? Ben je blij met
de manier waarop je dan reageert?
Wat zou je anders willen? Hoe krijg
je dat voor elkaar?

Hoe ga je nu met veranderingen en
teleurstellingen om? Wat denk je en
doe je in die situaties? Ben je daar
tevreden over?
Zo niet, hoe zou je dat kunnen
veranderen?

Hoe ging je in die tijd met seksualiteit
en intimiteit om? Welke ontwikkeling
zie je daarbij bij jezelf?

Wat waren je idealen? Wat zijn je
idealen nu? Is er een rode draad?



60

Werkblad met betrekking tot je eigen kind
Welke ruimte krijgt jouw puber om te
experimenteren en te leren van zijn
fouten?

Hoe ga je om met een afwijkende
mening van je puber?

Hoe stimuleer je je kind om
zelfstandig en onafhankelijk te
worden?

Welke verantwoordelijkheden heeft je
puber? Ben je daar tevreden over? Wat
zou je kunnen veranderen? (denk aan
eigen kamer, omgaan met geld, klusjes
in huis, huiswerk, baantje e.d.)

Hoe kun je je kind leren om met
teleurstellingen en veranderingen om
te gaan?

Herken je veel van jezelf in je puber of
juist niet? Hoe is dat voor je; maakt het
het lastiger of juist makkelijker om je
in je kind te leven?

Een mooi boek voor ouders van pubers is “Puberteit, de smalle weg naar
innerlijke vrijheid” van Jeanne Meijs.
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Welke rol speel jij in je gezin van herkomst? Hoe voel je je daarbij?
Welke eigenschappen kun je laten zien daarbij en welke komen een beetje
in de knel?
Hoe zit dat voor je volwassen kind? Kun je de verantwoordelijkheid voor
zijn/haar leven helemaal bij hem/haar laten? Is hij/zij echt zelfstandig?
Wat vind je lastig hierbij en wat zegt dit over jou?
Welke rollen herken je bij je kinderen? Hoe kun je hen helpen om daar
wat meer flexibel mee om te gaan?
Pak eens een fotoboek van je jeugd. Blader er eens door en benoem de
positieve momenten uit je jeugd. Waar ben je je ouders dankbaar voor?
Met welke eigenschappen die in je jeugd ontstaan zijn, ben je blij?
Schrijf eens een brief aan je ouders waarin je hen bedankt voor wat ze je
bewust of onbewust gegeven hebben in je jeugd. Je kunt hem eventueel
ook versturen als je dat wilt.
Als je zo de vorige hoofdstukken over de ontwikkeling hebt doorgelezen,
kun je dan  zien aan welke basisbehoeften er bij je ouders niet is voldaan?
Kun je dan beter begrijpen waarom ze geworden zijn die ze nu zijn?

Werkblad bij Hoofdstuk 3: Jongvolwassene

Hoe was jij als jongvolwassene? Hoe
verliep jouw overgang naar
volwassenheid? foto
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Hoe heb je geleerd om de
verantwoordelijkheid voor je eigen
leven op je te nemen? Hoe oud was je
toen?

Op welke leeftijd voelde je je “los”van
je ouders in de zin van helemaal
onafhankelijk, zelfstandig en
zelfverantwoordelijk?

Als je een relatie hebt, hoe zit het dan
met de wederzijdse afhankelijkheid?
Zijn jullie gelijkwaardig aan elkaar?
Ben je daar tevreden over?

Welke rol had jij in je gezin van
herkomst? Welke rol heb je nu? Hoe
voelt dat? Welke eigenschappen wil je
houden en van welke wil je wel eens
af? Welke andere eigenschappen wil je
daarvoor in de plaats ruimte geven?
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Welke rollen herken je bij je eigen
kinderen? Hoe kun je hen helpen daar
flexibeler mee om te gaan?

Als je volwassen kinderen hebt; in
hoeverre kun je ze los laten in de zin
van onafhankelijk, zelfstandig en
zelfverantwoordelijk voor hun leven?

Tot slot:

Terugkijkend op je jeugd: Waar ben je
je ouders dankbaar voor?
Welke eigenschappen heb je kunnen
ontplooien in je jeugd?

En hoe is dat geweest voor je ouders?
Kun je zien waar zij als kind tekort
zijn gekomen?
En welke eigenschappen zij
meegenomen hebben uit hun jeugd?
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Werkblad bij Hoofdstuk 4

Welke overtuigingen heb je over
jezelf?

Welke overtuigingen heb je over
mensen en de wereld om je heen?

Welke denkpatronen zitten je hierbij
in de weg?

Welke afweermechanismen herken je?
Hoe komen die bij jou naar voren? Hoe
kun je ze omkeren?
Bijvoorbeeld: ‘Ik kan alles zelf’
wordt: ‘Deze week ga ik proberen om
hulp te vragen of hulp toe te laten.’

Welke angsten heb je? Zijn dat reële
angsten? Wat ga je daaraan doen?

Welke afweermechanismen en angsten
zie je bij je kind? Hoe zou je hem
daarbij kunnen helpen?
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Hou een tijdje bij hoe afweermechanismen zich bij jou uiten. Welk patroon zie
je?

Datum Afweer-
mechanisme

Wat
dacht ik?

Wat
voelde ik ?

Wat
deed ik?

Bijv. aanpassen Ik heb geen tijd
om
boodschappen te
doen met mijn
ouders

weerstand Ik zeg: is
goed hoor! Ik
kom er aan!
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Werkblad bij Hoofdstuk 5: Emoties.

Wat is je primaire reactie bij emoties? Ben
je daar blij mee? Is er verschil tussen wat er
echt gebeurd is en wat jij ervan gemaakt
hebt?

Waar zit jouw spanningsplek? Hoe
uit zich dat? Wat voel je dan en
wanneer heb je daar last van? Zit er
een patroon in? (zie schema onder)
Hoe zou je dit patroon kunnen
doorbreken?

Datum Lichaamsdeel Gebeurtenis Je gedachten Je reactie
1 dec. buik nieuwe cursus “Zal het wel

goed gaan?”
heel goed mijn
best gedaan

Hoe doorbreek je dit? De volgende keer adem ik naar mijn buik en denk “Je
kunt het! Wat kan er nu echt mis gaan?”
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Aan wie schenk jij je liefde? Hoe komt
liefde weer bij je terug?

Welke plek neemt angst in in jouw
leven? Wat zou er anders kunnen?
Voorbeeld: Ik laat me soms bang
maken door anderen.
Ik wil meer bij mezelf blijven.

Hoe ga je om met verdriet? Ben je daar
tevreden over? Wat wil je veranderen?
Voorbeeld: ik stop mijn verdriet vaak
weg. Ik wil het meer toelaten.

Hoe ga je om met woede? Ben je
daar tevreden over? Wat wil je
veranderen?

Wat is de plaats van vreugde en humor in
je leven? Hoe zou je dat kunnen
uitbreiden?

Hoe uit je je gevoelens? Welke
gevoelens stop je weg? Hoe zou dat
anders kunnen?

Hoe is de samenwerking tussen verstand en
gevoel bij jou? Wat overheerst meestal?
Hoe zou je de samenwerking kunnen
versterken?
Voorbeeld: vaak overheerst mijn
verstand. Ik wil meer meegaan met
mijn eerste impuls.

Hoe gaat je kind met gevoelens om?
Hoe zou je hem daarbij kunnen
begeleiden?
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Werkblad bij Hoofdstuk 6: Gevoelens die je in de weg kunnen zitten.

Wegcijferen; hoe werkt dat bij jou?
Voorbeeld: Ik kijk altijd eerst of
anderen het naar hun zin hebben,
soms weet ik niet eens wat ik wil.

Waar schaam jij je voor? Is dat
terecht?

Mijn terechte schuldgevoelens: Mijn onterechte schuldgevoelens:
Voorbeeld: Ik denk dat het aan mij
ligt als mijn kind wordt gepest.

Waar heb je spijt van?
Voorbeeld: dat ik anderen of
omstandigheden heb laten bepalen
hoe mijn leven er uit zag wat betreft
beroepskeuze.

Kun je goed je eigen grenzen
trekken?  Is er verschil bij wie en
wanneer?
Wat zou je anders willen?

Hoe ga je om met kritiek geven? Ben je
daar tevreden over?

Hoe ga je om met kritiek ontvangen?
Ben je daar tevreden over?
Voorbeeld: dat vind ik lastig. Ik
voel me soms als persoon
afgewezen, terwijl ik weet dat het
om mijn gedrag gaat.
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Waar voel je je allemaal
verantwoordelijk voor?

Is dat terecht?

Welke verantwoordelijkheid zou je
terug kunnen geven? Aan wie?
Voorbeeld: de verantwoordelijkheid
voor goede cijfers aan mijn zoon
teruggeven. De
verantwoordelijkheid voor een
harmonisch huishouden, meer
gaan delen met mijn partner.

Hoe stimuleer je  het
verantwoordelijkheidsgevoel van je
kinderen?

Hoe gaan je kinderen met jouw
grenzen om?
Hoe gaan je kinderen met hun eigen
grenzen om?
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Werkblad bij Hoofdstuk 7. Het Innerlijk Kind, het Ego en de Volwassene.

In welke situaties speelt jouw
Kwetsbare Kind de hoofdrol? Hoe uit
zich dat?
Voorbeeld: Ik zoek aansluiting op
een feestje en als ik dat niet vind,
draaien mijn gedachten in
negatieve kringetjes rond.

In welke situaties geef je je Speelse
Kind de ruimte? Hoe uit zich dat?

In welke situaties mag je Magische
Kind er zijn? Hoe uit zich dat?

Durf je je kwetsbaar op te stellen?
Waar ben je bang voor? Wanneer voel
je je  kwetsbaar?

Durf je naar jezelf te kijken? Met al je
leuke en minder leuke eigenschappen?
Wat is daarvoor nog nodig?

Welke plek heeft de Perfectionist in
jouw leven? Hoe uit zich dat? Ben je
daar tevreden over? Wat zou je anders
willen? Heb jij de regie over dit deel?
Voorbeeld: als ik een feest
organiseer moet alles perfect zijn,
en geniet ik te weinig. Ik wil dit
meer kunnen loslaten.
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Welke plek heeft de Drammer in jouw
leven? Hoe uit zich dat? Ben je daar
tevreden over? Wat zou je anders
willen? Heb jij de regie over dit deel?

Welke plek heeft de Beschermer in
jouw leven? Waar beschermt hij je
tegen? Hoe uit zich dat? Ben je daar
tevreden over? Wat zou je anders
willen? Heb jij de regie over dit deel?

Welke plek heeft de Innerlijke Criticus
in jouw leven? Hoe uit zich dat? Ben
je daar tevreden over? Wat zou je
anders willen?Heb jij de regie over dit
deel?
Voorbeeld: als ik een fout maak,
hoor ik die stem zeggen: ‘Wat dom!
Dat heb je ervan als je je
zelfverzekerd opstelt.’ Gelukkig
kan ik kijken hoe ik hiermee wil
omgaan.

Welke plek heeft de Pleaser in je
leven? Hoe uit zich dat? Ben je daar
tevreden over? Wat zou je anders
willen?
Heb jij de regie over dit deel?

Welke deelpersoonlijkheden spelen
nog meer een rol in jouw leven? Hoe
uit zich dat? Ben je daar tevreden
over? Wat zou je anders willen? Heb
jij de regie over deze delen?

Welke deelpersoonlijkheden zouden
een grotere rol in jouw leven mogen
spelen? Hoe zou je dat voor elkaar
kunnen krijgen?
Voorbeeld: mijn ‘rustdeel’. Ik mag
wat vaker wat meer tijd voor mezelf
nemen.
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Hoe uit jouw Volwassen Deel zich?

Heeft dit deel de regie over jouw
leven?

Over welke gebieden ben je  tevreden
en waar zou het wat beter kunnen?

Voel en neem je de
verantwoordelijkheid over jezelf, je
gedachten, gevoelens en gedrag?
In welke situatie merk je dat?

Waar gaat dat je goed af en waar is
verbetering wenselijk?
Voorbeeld: Tijdens mijn werk kan
ik dit goed. Maar als dingen thuis
tegenzitten kan ik in een negatieve
denkspiraal terechtkomen en daar
geef ik anderen of de
omstandigheden dan de schuld
van.
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Werkblad bij Hoofdstuk 8: Weer voeling met je Innerlijk Kind krijgen.

Mijn problemen Mijn reactie
daarop

De relatie met
vroeger

Mijn inzicht

Voorbeeld: ik
voel me soms een
buitenbeentje.

Ik ga heel goed
mijn best doen
om er bij te
horen.

Door mijn best te
doen kreeg ik de
aandacht die ik
wilde.

Ik mag gewoon
mezelf zijn.
Iedereen is
uniek.
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Beperkende overtuiging             wordt  een                        Positieve affirmatie

Voorbeeld: Dat lukt me nooit! Ik weet dat ik het kan (leren).
Ik begin gewoon.

Kernkwadranten. Een paar voorbeelden:

kwaliteit Valkuil Uitdaging Irritatie
Behulpzaam
Geïnteresseerd
Daadkracht
Zorgzaam
Vastberaden
Flexibel
Beschouwend
Kritisch

Idealistisch
Soepel
Rustig

Bemoeizucht
Bemoeizucht
Drammerig
Betuttelend
Star
Wispelturig
Afstandelijk
Rebels

Fanatisme
Onverschillig
Afwachtend

Loslaten
Loslaten
Geduld
Vertrouwen
Flexibel
Regelmaat/orde
Empatisch
Respect voor
gezag
Realistisch
Zorgzaam
Vol initiatief

Onverschillig
Onverschillig
Passief
Laconiek
Wispelturig
Star
Sentimenteel
Ja-knikker

Berustend
Betuttelend
Opdringerig
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Mijn kwaliteiten Mijn valkuilen Mijn uitdaging Mijn irritatie

zorgzaam betuttelend vertrouwen laconiek zijn

Welke rollen wil je graag houden?
Bijvoorbeeld: de organiserende rol

Welke rollen wil je wel kwijt? Hoe ga
je dat aanpakken? Welk gedrag heb je
nodig om uit deze rollen te komen?
Bijvoorbeeld: de
oververantwoordelijke rol.
Gedrag: niet alles naar me
toetrekken, eerst even afwachten.



137

Kun je goed vergeven? Ook jezelf?
In welke situaties lukt dit nog niet goed?

Wat is de zin van je leven?
Voorbeeld: groei en ontwikkeling

Wat hoor je als je heel stil bent? Wat zegt jouw innerlijke stem je?
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Wat zijn jouw dromen?
Voorbeeld: Boek schrijven

Welke plek hebben die in je leven nu?
Mijn werk gaat voor, hoe krijg ik dat voor elkaar?

Wat wil je daarvoor veranderen?
Ik kan gewoon beginnen, het hoeft niet meteen af

Hoe ga je dat aanpakken?
Ik ga elke dinsdag schrijven

Wat ga je doen om regelmatig tijd te nemen om contact te maken met je diepste
gevoelens en gedachten?
Voorbeeld: meer tijd voor mezelf nemen, als is het maar tien minuten per
dag. Als is het maar even stil zitten en luisteren.
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Waar ben je echt tevreden over?

Wat zou je aan je leven willen veranderen?

Welke stappen zijn daarvoor nodig?
Voorbeeld: Elke dag vijftien minuten helemaal voor mezelf nemen, naar
muziek luisteren en mediteren. En hulp zoeken om beter met mijn angst
te leren omgaan.

Met welke stap ga je beginnen?


