
Drie stappen om overtuigingen los te laten
Van bewust dromen naar bewust creëren

Je kunt je emoties zien als een bankrekening. Hoe meer geld je hebt op 
je bankrekening hoe meer je kunt doen en hoe vrijer je je voelt. Als je 
negatieve aandacht geeft aan iets wat je waarneemt dan gaat je emotionele 
bankrekeningsaldo omlaag. 

Opdracht
Je gaat je aandacht richten op iets wat een klein beetje beter voelt dan hoe je 
je nu voelt en stap voor stap de emotionele ladder beklimmen. 

Hoe doe je deze oefening

Bijvoorbeeld
Je voelt je vervelend en je denkt zoiets als: wie zit er nu op mij te wachten of 
het zit mij toch ook altijd tegen.
Ga rustig zitten en sla een lege pagina uit je inspiratieboekje open. Schrijf de 
vervelende gedachte op en richt je aandacht op een gedachte die een klein 
beetje beter voelt. Hou het algemeen, haal er niet teveel details bij. 
 
Je kunt dan het volgende opschrijven
• Ik weet ook wel dat ik me niet altijd zo voel
• Mijn emoties laten me ervaren dat mijn gedachten niet overeenkomen met 

wie ik eigenlijk ben 
• Ik weet dat ik mijn gedachten kan focussen op hoe ik me graag wil voelen
• Het voelt fijn om te weten dat ik mezelf beter kan laten voelen
• Ik krijg steeds meer inzicht in dit proces
• Het lukt me steeds makkelijker om gedachten te kiezen die beter voelen
• Een vervelende ervaring helpt me om nog beter te weten wat ik wél wil
• Er zal een tijd komen dat ik dat in mijn leven tot uitdrukking breng
• Ik hoef me zelf niet te bewijzen; niet aan mezelf en niet aan anderen
• Het enige wat belangrijk is is hoe ik me nu voel
• Ik voel me steeds beter en heb vertrouwen in wat komen gaat
• Het is niet aan mij om na te denken over hoe het zal ontstaan
• Ik hoef me alleen maar te richten op me goed voelen
• Dit goede gevoel is het beste uitgangspunt om te doen wat ik graag wil doen

. 
Schrijven
Plan dagelijks een moment 
in waarop je deze en andere 
oefeningen uit de training gaat 
doen. Ga op een plek zitten waar 
je niet gestoord wordt. Voor je 
begint ga eerst even rustig zitten. 
Haal een paar keer langzaam en 
diep adem en voel hoe je in je lijf 
zit. Laat de dag en de dingen die 
je bezighouden van je afglijden. 
Als je je rustig en aanwezig voelt, 
begin dan te schrijven.
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De emotionele ladder je helpen om 
te bepalen welke emotie je ervaart 
 
Opdracht 
Schrijf voor je aan een oefening 
begint je gedachten bij de emotie 
die je ervaart. Na de oefening 
bepaal hoe veel je bent gestegen en 
schrijf je ook die gedachten op. 

Tevreden

Angst - Depressie

Onzekerheid

Boosheid

Twijfel

Pessimistisch

Frustratie

Teleurstelling

Verveling

Hoop

Optimisme

Geloof

Enthousiasme

Passie

Liefde - Waardering


