
AGNES  KLE INSM I T

IN 3 STAPPEN 

MEER RUST IN 

JE HOOFD

Inclusief: Meditatie uit 
mijn coachprogramma. 

 



Ik leer je hoe je meer grip op je gedachten
 kunt krijgen voor meer 

 rust, plezier en ontspanning!

Welkom
Top dat je meedoet en 
investeert in jezelf!



ONTDEK HOE JE MEER RUST IN JE 

HOOFD KRIJGT

In deze gratis online training laat ik je 

zien en ervaren hoe je grip krijgt op je 

gedachten. 

En hoe je vervolgens meer rust in je 

hoofd krijgt. 

Zo kun je ontspannen en meer 

genieten van werk en leven. 

Hoe? 

Door op een andere manier met je 

gedachten om te gaan.

 

Downloaden, luisteren en lezen is een 

mooi begin, maar het is niet genoeg.

Het nieuwe pad begint pas als je begint 

te lopen. 

 

Door te Doen maak je het onmogelijke 

Mogelijk.

Een pad ontstaat 

door erop te lopen
Boedha

Liefs, Agnes



STAP 1

Ons verstand produceert voortdurend 

gedachten. 

Gemiddeld 70.000 per dag.  

Je gedachten gaan alle kanten op. 

Sommige gedachten komen vaker langs 

dan andere.  

Vaak zijn dit de gedachten die onze 

aandacht trekken en ons in de weg 

zitten of belemmeren.

Je bent gewend aan 

negatieve gedachtenBekijk de video 

(klik hier)

https://vimeo.com/319910290/1b63583f45


Welk verhaal speel jij af in je hoofd?

Je kent het wel, je hebt zo’n irritant, kritisch stemmetje in je hoofd. Gedachten 

als ‘ik heb weer de hele avond tv gekeken in plaats van gesport’. Of ‘dit gaat me 

toch niet lukken’, ‘ik ben hier niet goed genoeg voor’ of ‘collega’s vinden vast dat 

ik het niet kan’. Veel mensen hebben zo’n innerlijke criticus en helaas is die niet 

vaak positief. Dat stemmetje is niet bepaald vriendelijk, open of waarderend 

naar onszelf toe.

 

Het is niet raar dat je deze innerlijke kritische gedachten met je meezeult. Die 

gedachten zijn eigenlijk de stemmen uit het verleden: je ouders, de leraren op 

school en mensen uit je omgeving. Zij leerden je allerlei dingen, van 

tandenpoetsen en schrijven tot omgaan met je emoties. En alles wat je in je 

kinderjaren ervaart heeft grote invloed op je latere leven. Logischerwijs blijft 

het dus hangen als belangrijke mensen in je leven (ouders, leraren, klasgenoten, 

vrienden, etc) iets negatiefs over je hebben gezegd. Ergens onderweg hebben we 

allemaal een verhaal meegekregen waar we in zijn gaan geloven. 

 

Die stemmen uit je verleden vormen een verhaal die jouw gedachten (en gedrag) 

sturen. Ze vormen een onbewuste stroom die steeds herhaalt, waar jij ook aan 

gewend bent! Doordat je hierin gelooft, krijg je vaak een negatief gevoel over 

jezelf. Die gedachten bepalen namelijk ook jouw zelfbeeld en je kijk op de 

wereld. Door zo’n negatieve stroom gedachten heb je continue stress en kom je 

moeilijk tot rust. Je hebt bijvoorbeeld veel spanning in je lijf, weinig energie, een 

‘vol hoofd’ of last van piekeren.

 

 

Belangrijkste les: Je kunt helaas niet stoppen met denken, maar 

je kunt wel leren om anders met het denken om te gaan!



STAP 2
Je gedachten gaan alle kanten op, je bent 

ontmoedigd en afgebrand door je interne 

kritische stem. 

Op zo’n moment kan wat zelfcompassie 

precies zijn wat je nodig hebt.

Zelfcompassie is een manier om anders 

met je kritische stem om te gaan. 

Zelfcompassie betekent dat je aardig 

bent voor jezelf en goed voor jezelf 

zorgt.

Minder streng zijn 

voor jezelf is een 

weg naar meer 

ontspanning en 

zelfcompassie

Beluister de ingesproken 

meditatie 'Visualisatie 

oefening zelfcompassie' 

(klik hier) uit mijn 

coachprogramma voor 

een plezierig leven. 

https://soundcloud.com/user-729283835/visualisatie-oefening-zelfcompassie/s-sE2gJ


STAP 3

Jouw kritische 
gedachten en hoge eisen 
vreten enorm veel 
energie. 
Gooi die eens overboord, 
stop er gewoon mee. 
Niemand is perfect. Jij 
bent goed zoals je bent 
en hoeft niet opeens te 
veranderen.

Blijf even rustig zitten,

gun jezelf een ogenblik om te verwerken wat je 

hebt ervaren.

Nu je de meditatie oefening hebt gedaan, merk je 

vast hoe lastig het eigenlijk is. 

Het is best wennen om bewust stil te gaan bij je 

eigen gedachten. 

In deze stap gaan we oefenen om met je kritische 

gedachten om te gaan.

Oefening Zelfcompassie

Schrijf de antwoorden op de volgende vragen 

vanuit Flow op.....

Kijk wat er op het papier verschijnt en hoe je 

zelfcompassie kan vergroten met je innerlijke 

vriend of vriendin. 

Pak een pen en schrijf de antwoorden en 

inzichten op. 

(Niets is gek! Je doet dit voor jezelf.)



Noteer hier je persoonlijke ervaringen: 

Nu gaan we aan de slag met de ervaringen en inzichten die je hebt gekregen. 

Schrijf voor jezelf eens op:

 

Wat was je ervaring tijdens de meditatie oefening? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hoorde je, misschien woorden die er gezegd waren?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voelde je iets? Zo ja, kun je dat opschrijven?



Noteer hier je persoonlijke ervaringen: 
 

Hoe zag je innerlijke vriend eruit; zag je hem/haar/het duidelijk of vaag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat deze innerlijke vriend eens naar jouw situatie en gedachten kijken. 

Wat zou deze vriend(in) tegen je zeggen over de gedachten en de nare gevoelens 

die ze je geven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk liefdevol advies kreeg je?



Noteer hier je persoonlijke ervaringen: 
 

Vraag jezelf af: Hoe kan het advies dat ik kreeg me wél verder helpen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag jezelf af: Hoe zou ik reageren als ik de andere gedachte van de innerlijke 

vriendin zou hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: hoe ga je de komende tijd vriendelijker voor jezelf zijn? 

Schrijf het op!



Wat goed gedaan! 

Je hebt nu alle stappen zelf doorlopen. Je hebt jezelf een positieve gedachte bezorgd, 

je bent begripvol en aardig voor jezelf geweest. 

Met een innerlijke vriend(in) kun je een nieuw pad bewandelen. Je kunt nieuwe 

positieve gedachtestromen in je hoofd ontwikkelen, voor meer plezier en rust.

Natuurlijk heb je dit nog maar net 

gedaan, het is logisch als het wat 

wankel aanvoelt. 

Misschien voel je die nieuwe stromen 

ook nog niet. 

Het kan zijn dat je zelf helemaal niet 

gelooft dat je dit aan het doen bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet: je hersenen zijn een grote 

spier, door te trainen maak je ‘m sterk!

Door te besluiten dat je 

anders met zelfkritiek om 

wilt gaan maak je de weg 

vrij naar meer rust en 

ontspanning.



Bedankt voor je deelname aan deze gratis minicursus. 
Gebruik dit boek vooral nog een keer. 
Beantwoord op een ander moment nog eens de vragen. 
Echte groei zit namelijk niet in kennis, maar in het doen en 
reflecteren. 
 
Als wandelcoach zie ik die aanpak regelmatig bevestigd in 
de praktijk. 
Ik coach professionals die hun leven als onbevredigend 
ervaren. Heb jij het gevoel dat je op het werk of in je 
privéleven klem zit en vraag je jezelf af of dit het nu is in 
het leven? Ervaar je veel onrust en/of stress, of heb je een 
burn-out of chronisch pijn? 
Ik help je om jouw authentieke wensen of doelen waar te 
maken. Zo kun jij meer ontspanning en plezier in je leven 
en werk ervaren. Zo maken we samen de wereld een stukje 
vrolijker en mooier.
 
Ik wens je alle goeds toe en ik hoop dat we elkaar gaan 
ontmoeten.

Wil je nog meer rust, ontspanning en balans in je leven ervaren? 

Grip krijgen op je drukke leven en energievol genieten van je leven?

Met mijn coachprogramma help ik je om jouw authentieke wensen of dromen waar te 

maken en weer volop te genieten van het leven.

Klik hier 

om naar de 

coachprogramma's 

te gaan

Liefs,

Agnes

https://groenmotief.nl/coaching/

