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Ik kijk objectief  
&  

eerlijk naar mijzelf 
 

Ik laat los en ik 
heb vrede met 

het levensproces 

 

 

 

 

 

  

 

Strategieën 
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Loslaten van spullen, emoties, gevoelens, gedragspatronen, mensen…  
Het komt allemaal op hetzelfde neer, namelijk: ruimte maken.  
 
Veranderingen beginnen met wil en bereidheid. De wil om er voor te gaan. 
Bereidheid om ook de (verborgen) voordelen van de door jouw ontwikkelde 
coping strategieën los te laten.  
 
Loslaten gaat niet vanzelf. Het wordt je niet in de schoot geworpen.  
De neiging om moeilijke stappen over te slaan is menselijk en oude 
gewoontes laten zich niet zo maar overtuigen om weg te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Investeer in jezelf en maak ruimte voor je eigen ontwikkeling.  
Dit werkblad bevat opdrachten die passen bij mijn blog over strategieën.  
 
Maak de opdrachten met aandacht en liefde voor jezelf. Schrijf op wat als 
eerste in je opkomt. Er zijn geen goede of foute antwoorden.  
 
Je kan het werkblad digitaal invullen. Download het dan eerst op je 
computer alvorens het in te vullen. Als je, net als ik, van schrijven houdt 
kan je het ook uitprinten en schriftelijk invullen.  
 
 

Opruimen  omvat alles wat met loslaten te maken heeft  

 

 Ontdek de sleutel  naar ruimte en verandering 
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Noteer per gebeurtenis welke niet-helpende gedachte(n) er bij jou zijn 
ontstaan. 

1.___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
2.___________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
3.___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ons verleden kan nog altijd veel 
invloed uitoefenen op het 

dagelijks leven 
 
Zijn er Gebeurtenissen in jouw 
verleden die je huidige leven op een 
‘negatieve’ manier beïnvloeden? Noteer 
hier de belangrijkste gebeurtenissen: 
 
1.__________________________ 
____________________________
____________________________ 
2.___________________________
___________________________ 
____________________________
3.___________________________
____________________________
____________________________ 

Terugkijkend op de 
gebeurtenis ontstaat een 

wens van hoe we de 
situatie eigenlijk hadden 
gewild. Daarnaast vellen 

we een oordelen over 
onze eigen rol in de 

gebeurtenis. 

De kloof tussen onze 
wens en de realiteit zorgt 

onder andere voor 
gepieker, (zelf)kritiek, 

spijt en ontevredenheid. 

Overtuigingen die daaruit 
voortkomen beïnvloeden 

je gedachten.                
Ze veroorzaken niet-
helpende gedachten. 
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Onze gedachten (helpend of niet-helpend) 
bepalen onze emoties en ons gevoel 

 
Emoties als schuldgevoel, schaamte en angst zijn doorgaans heel 
krachtig en beïnvloeden sterk ons gevoel. Welke negatieve emoties en 
gevoelens heb jij ervaren bij de gedachten die je hierboven hebt 
opgeschreven? Beschrijf ze: 
 
1._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Onze emoties kunnen zo overweldigend zijn dat we uit 
(zelf-) bescherming zoeken naar manieren om ze te 

ontkennen of vermijden  
 

Ze bepalen ons gedrag 
 
Welk gedrag ben jij gaan vertonen? 

 
1._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3._________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Om teleurstelling, kritiek, pijn, angst en gevaar te 
vermijden heb je destijds voor bepaald gedrag gekozen 

 

Dit gedrag is een copingstrategie, ontstaan uit zelfbescherming en 
bedoeld om je ‘veilig’ te houden. Deze strategie is gebaseerd op je niet-
helpende gedachten en is niet de beste keuze voor de langere termijn.   

Hoe we ons gedragen heeft allerlei gevolgen voor ons leven.  

Beschrijf per gedragsstrategie op welke manier je de ‘negatieve’ 
gevolgen merkt in je huidige leven:  

1.__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3._________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Door de oude, niet-helpende gedachten bij te stellen 
naar helpende gedachten oefen je impact uit op de 

gevolgen die deze op je leven hebben 
 

Wil jij een kettingreactie creëeren die wél              
bijdraagt aan jouw verdere ontwikkeling? 

  

In mijn volgende blog leg ik uit hoe je niet-helpende 
gedachten bij kan stellen naar helpende gedachten  

(opnieuw met gratis werkblad om te oefenen😉) 
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