
TRUE TO YOU PROGRAMMA

module 4
werkboek



Identificeer je onbewuste belemmerende overtuigingen over 
jezelf, ondernemen/werken, perfectie, geld, etc.. Bedenk of ga 
terug naar een moment in je leven waarin jij een sterke fysieke 
reactie ontving. Sluit je ogen, keer even naar binnen en ga terug 
naar dat moment. Beantwoord daarna onderstaande vragen.

1. Wie, wat of welke gedachte triggert jou? (Bepaald persoon, 
iemands houding, wanneer je kritiek krijgt, bepaalde gedachten 
over de toekomst, etc.)

2. Wanneer is je trigger het sterkst? (ochtend, middag of avond, 
wanneer je veel of weinig hebt bewogen of veel of weinig hebt 
gegeten, wanneer je teveel op Instagram zet of teveel hebt 
gewerkt, etc.)

Opdracht 1. TRIGGERS & OVERTUIGINGEN
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3. Wat is er vooraf gegaan? (slecht geslapen, emoties opgekropt, 
teveel op instagram gezeten, etc.)

4. Wat voel je precies wanneer je getriggerd bent? (frustratie, 
verdriet, woede, schuldgevoel, etc.)

5. Waar in je lichaam voel je dit, de locatie? (keel, buik, borst, 
schouders, etc.)

6. Hoe ziet dit gevoel er voor jou uit? Probeer als dit niet lukt je 
ogen te sluiten en even terug te keren naar het moment of een 
gedachte die jou triggerd. (vorm, kleur, grootte, bijvoorbeeld: 
steen in je buik, zwarte wolk, maar kan ook een symbool of 
personage zijn, bang meisje of een bepaald dier).
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8. Formuleer je overtuiging/overtuigingen zo concreet mogelijk 
per trigger. Wat zegt je gevoel? En wat is het ergste wat je gevoel 
zegt over jou?

Opdracht 2. WAT WIL JE WEL?
Benodigdheden A4 of notitieboekje, pen, potlood en gum of 
schaar

1. Zet in het midden van een A4 of in je notitieboekje een lijn.

2. Schrijf in de linkerkolom bovenaan “niet” en rechterkolom 

“wel”.

3. Schrijf links met potlood in korte zinnen uit wat je NIET wilt.

4. Schrijf links met pen uit in korte zinnen wat je WEL wilt. 

5. Daarna gum je het linkerkolom helemaal weg. Kijk nooit meer 

naar wat je niet wilt en focus je alleen maar op wat je WEL wilt. 

6. Je kunt als je wilt nog symbolisch de pagina doormidden 

knippen en de linker kolom weggooien. 

Hang dit lijstje op een plek waar je vaak komt zodat je mind 
gewend raakt aan deze manier van communiceren met jezelf.  

HULPMIDDEL

Voorbeeld niet & wel:
Ik wil niet moe zijn - ik wil fit zijn
Ik wil niet €1500 verdienen - ik wil €2500 verdienen
Ik wil niet meer slecht slapen - ik wil goed door slapen
etc.  
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“Je bent een mens met 
gedachten en gevoelens. 
Jij bent niet je gedachten 

en gevoelens. Je gevoelens 
en gedachten staan los van 

wie jij in werkelijk bent..” 

- AnAitA nAsser



1. Is dit 100% waar? 
Pak je belemmerende overtuigingen er maar weer eens bij en 
beantwoorde de vraag “is dit 100% waar?”

2. Wat is het bewijs dat het niet zo is? 
Daarna ga je per overtuiging aan de slag met het vinden van 
zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Wat waren de momenten in je 
leven wanneer jij niet geloofde in deze overtuigingen. 

3. Wat ga ik doen om het te veranderen? 
Niet opschrijven wat je niet meer wilt, maar wat je juist WEL wilt, 
houdt het altijd positief. Dus wat is de positieve uitkomst als 
doel. Bijvoorbeeld: Wanneer mijn partner geen tijd heeft voor mij 
dan ga ik even iets voor mezelf doen en herinner mezelf dat ik 
nog steeds geliefd ben door zowel mijn partner, de mensen om 
mij heen en mijzelf)

Opdracht 3. HELPENDE OVERTUIGINGEN 
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4. Welke nieuwe patronen wil jij jezelf aanleren?
Overtuigingen hangen sterk samen met je patronen. Maak 
daarom een Patronen Kaart. Schrijf zoveel mogelijk affirmaties/
nieuwe bekrachtigende positieve overtuigingen. Wanneer de 
patroon of belemmerende overtuiging terugkomt pak je telkens 
weer jouw Patronen Kaart erbij. Neem verantwoordelijkheid 
over je patroon/overtuiging en doorbreek deze door vaak te 
reflecteren en je patronen kaart te lezen. 

Voorbeeld

- Wanneer mijn partner de telefoon niet opneemt weet ik dat het 
oké is en dat hij gewoon even druk is en mij weer terugbelt.

- Wanneer ik alleen ben ga ik iets leuks voor mezelf doen en 
mezelf op nummer 1 zetten.

- Ik ga leuke dingen doen met mijn partner maar alleen als ik 
daar 100% achtersta. Ik durf dan met een nieuwe suggestie te 
komen.

- Ik gun mezelf de vrijheid maar ook mijn partner.
Patronen Kaart thema “omgaan met emoties/omgaan met 
ouders”
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