
Welkom bij de 2e module LEF! 



4 belangrijke principes 
van verandering:

1. Als je blijft doen wat je altijd deed, zal je krijgen wat je 

altijd kreeg!

2. Niets verandert totdat ik verander!

3. Ontwikkelen is het afwikkelen van patronen!

4. Durven is een ogenblik je zekerheid verliezen, niet 

durven betekent voorgoed jezelf kwijtraken!



Jouw Praktijkexperiment:

Reflectievragen:

1. Waar ben je mee aan de slag geweest?

2. Wat is gelukt?

3. Wat is niet gelukt en hoe komt dat?

4. Wat betekent dit inzicht voor je leerbehoefte van 

vandaag?

20’ in duo’s uitwisselen



Kwaliteit

Tijd

Comfortzone

Het ok-niveau: no pain, no gain!



Kwaliteit

Tijd

Comfortzone

Het doorbreken van het OK-
niveau:



Gedachtenmanagement

• Je denken is een instrument en je kunt het gebruiken 

zoals JIJ dat wilt!

• De gedachten die je kiest te denken, creëren je 

ervaringen!

• Je oude gedachten zijn voorbij: daar kun je niets meer 

mee doen. Wel maak je nog de ervaringen mee die ze 

hebben gecreëerd.

• Je huidige gedachte – de gedachte die je op dit moment 

denkt- heb je helemaal ZELF onder controle!



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  



Conditionering:  

Wanneer je emotioneel oneerlijk tegen iemand bent,

wanneer je verhult hoe je je werkelijk voelt in het moment,

wanneer je een bepaald beeld van jezelf probeert op te houden,

wanneer je een rol speelt tegenover iemand,

in plaats van eerlijk te zijn over wat er in je omgaat,

is de waarschijnlijkheid groot dat je iets van hen wilt.

Je wilt dat ze je op een bepaalde manier zien.

Je probeert het beeld dat ze van jou hebben te manipuleren.

(wat feitelijk jouw beeld is over hun beeld over jou).

Je wilt jezelf in hun aanwezigheid op een bepaalde manier zien.

En wat anders zou hier de reden van kunnen zijn dan angst?



We focussen ons op de PIJN 
vermijding:



Waarom we niet doen wat we 
weten…:

De interventiekaart:



Wat zie je?  



Wat zie je?  



Wat zie je?  



Conditionering:  

• Ik kan niet meer objectief waarnemen!

• Mijn EGO regeert!



Conditionering:  

• Ik neem waar = feiten (‘Ik zie iemand lachen’);

• Ik interpreteer = mijn mening (‘Ik word uitgelachen’);

• Ik evalueer en oordeel = dat is niet goed of wel goed, 

sympathiek, etc. (‘Ik word uitgelachen en dat is vreselijk’)

• Wat zit je in de weg? Je eigen oordeel. Zo kijk je naar 

anderen!



Gedachtenmanagement:

KERN=

Het is niet de situatie die bepaalt hoe jij je voelt, maar de 

manier hoe jij over die situatie DENKT. Dat is dus voor 

iedereen verschillend, en kan je dus managen.

A = de situatie > 

B = je gedachten > 

C = je gevoel / gedrag 

Wat bepaalt je ‘negatieve’ gevoel of gedrag (C)?

Dat is dus….hoe je de situatie (A) BEOORDEELT in je 

hoofd (B): bv ‘Iemand lacht mij uit en dat mag niet!’



De 5 belangrijkste 
belemmerende gedachten:

• DIT MAG MIJ NIET GEBEUREN : Zie je wel, dat heb ik weer, hoe 

moet ik dit nu oplossen. Ik kan er niet tegen dat dit mij nu gebeurt 
(Primaire Afweer);

• IEDEREEN MOET MIJ AARDIG VINDEN: Oh hemel, als ik dit niet 

zo voor hem doe vindt hij me niet meer aardig… (valse hoop)

• IK MAG GEEN FOUTEN MAKEN (Perfectionisme): Ik moet dit goed 

doen, anders deug ik eigenlijk niet (Primaire afweer);

• EEN ANDER MOET DIT OOK ZO DOEN (eisen stellen aan 

anderen): een ander moet het ook zo doen zoals het hoort… (valse 

macht);

• RAMPDENKEN: Oh jee, als dit gebeurt is dat echt ‘t einde… (angst);



Van belemmerende >> 
stimulerende gedachte:

1. Wat was de situatie (A)? Wat was je gedrag/gevoel waar je 

ontevreden over bent (C)? Wat waren je belemmerende 

gedachten? (B)

2. Daag de meest BELEMMERENDE (‘moet)-gedachte’ nu uit!

– Feitenvragen (“Klopt deze gedachte nu écht met de feiten?”)

– Doelmatigheidsvragen (“Wat helpt het mij om zo te denken?”)

3. Vervang nu eens de woorden ‘ik moet / een ander moet’ door 

de woorden ‘ik wil’ of ‘het is beter dat ik’ / …dat de ander’;

4. Wat is het effect van deze nieuwe woorden op je gevoel?

5. Véél oefenen (geeltje) met deze nieuwe gedachte!


