
1 
 

 



2 
 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................... 2 
Persoonlijke bron ...................................................................................................................................................... 4 
Hulpbronnen ............................................................................................................................................................ 5 
Oefeningen .............................................................................................................................................................. 9 



3 
 

Sessie 4:  Hulpbronnen 

 

Ha! Fijn dat je er weer bent. 

 

Het is goed om te zien dat je voor de 4e achtereenvolgende keer je beslissing kracht bij zet om WERKELIJK te 

veranderen en te gaan voor een nieuwe levensstijl. In dit deel gaan we kijken naar je Hulpbronnen. En dat zou 

je heel eenvoudig kunnen omschrijven als alles wat jou helpt en wat jou kan ondersteunen om je doel te 

bereiken. 

 

Ik besef me dat deze training voor sommigen een pittig werkje is. En dus allereerst mijn complimenten voor jou 

dat je de beslissing genomen hebt om hier WERKELIJK mee aan de slag te gaan, dat je gaat voor een 

werkelijke verandering  in hoe je denkt en doet. En dat je deze beslissing ook dag na dag kracht bij zet. Je bent 

op weg om op een grondige manier te werken aan jouw basishouding richting eten, gewicht en gezondheid. En 

het feit dat je nu sessie 4 aan het luisteren bent geeft aan dat je door wilt zetten. Dat jij werkelijk op een andere 

manier met jouw gedrag om gaat dan al die anderen die er alleen maar over praten… Besef je dat goed, het is 

een bijzonder moment! 

 

Het is ook zo, dat je het pittigste gedeelte van de training al achter de rug hebt. We zijn nu bij elkaar met 

doorzetters. Diegenen die de moeite hebben genomen om ECHT te kijken naar wat ze doen en niet doen.  

Wat ze denken en niet denken, en hoe makkelijk je dit kunt beïnvloeden! Dus Chapeau! 

 

Vanaf hier gaan we je alleen nog maar extra ondersteunen in het proces dat je al hebt ingezet. Zorg wel dat je 

ALLES blijft geven dat je in je hebt, he! 

 

Je weet hoe belangrijk het is voor jou om dit programma succesvol af te ronden!  

 

Louis Moolenaar, Mental coach 
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Persoonli jke bron 

 

Deze sessie wordt een hele bijzondere! Ik zal je af en toe wat dingen vertellen en vragen om het één en ander 

te doen, wat je mogelijk niet gewend bent. En jij weet dat dat prima is, want als je DOET wat je deed, krijg je 

wat je kreeg; dus je weet zeker dat je in deze sessie nieuwe resultaten zult gaan krijgen! 

 

Even een korte check: Zit de ritmische zin er nog goed in bij je? Even testen: “Ik kies voor mij …. –“ 

 

Liep de zin bij jou door?  Goed zo!  

Ben je gestopt toen ik ook stopte? Nee toch? Waarom? JIJ bepaalt jouw succes! 

 

En als je WEL met de zin door ging, heb je hem in je hoofd uitgesproken of hardop? Weet dat HARDOP 

uitspreken een meerwaarde heeft. Je lichaam zal er op reageren en je onbewuste krijgt een extra zetje in de 

rug. En wie van jullie ging al vanzelf  STERKER STAAN?  En had je de neiging om automatisch je JA-vuist er bij 

te maken?  

Ok nog eens:  “Ik kies voor mij …..” 

 

Heb je het spiekbriefje met de motivatiewoorden nog gebruikt? Of staan de woorden al in je geheugen gegrift? 

Welke drie woorden geven voor jou aan dat het ECHT belangrijk voor je is? 

 

En….Heb je het huiswerk gedaan? 

 

Als het goed is ben je er achter gekomen wat je persoonlijke bron is van jouw gedrag. Want je weet: Alles 

begint met een eerste gedachte. En als je DIE weet te sturen, dan stuur je al het andere dat er achteraan komt:  

Je stemming,  je gedrag EN je RESULTAAT. Dus: Heb je nu helder wat die eerste gedachten van jou zijn? 

 

Ben je er nog NIET helemaal achter, overweeg dan om deze sessie uit te stellen en nogmaals eerst de 

huiswerkopdracht op een grondige manier te doen. Het is namelijk van groot belang dat JIJ, als coach die 

ALTIJD bij jou is, die belangrijke eerste stap in je gedrag door hebt! Alles maar dan ook alles begint met een 

eerste gedachte, en als je weet WELKE gedachte tot WELK GEDRAG leidt en tot WELKE RESULTATEN, dan 

kun je jezelf steeds beter coachen naar JOUW PERSOONLIJKE succes. Want je weet dat geen enkele gedachte 

neutraal is!  Ze brengen je OF dichter bij je doel of VERDER WEG van je doel. 

 

Welke gedachten brengen jou verder? Met welke zinnen in jouw hoofd wordt jij succesvol? 

 

Als het je goed genoeg helder is, dan gaan we in deze sessie de volgende stap maken. En kies je ervoor om 

nog een extra dag te onderzoeken welke eerste gedachten jou steunen en welke je in de weg zitten, voel je dan 

vrij om deze sessie af te breken en morgen opnieuw te beluisteren/lezen. 
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Hulpbronnen 

 

Dus…. Jij hebt voldoende zicht op je eerste gedachten? Fantastisch!  Dat zal je echt enorm helpen! 

 

Je zult merken dat wanneer er gedachten voorbij komen die jou NIET ondersteunen, gedachten die je naar je 

OUDE gedrag brengen, je deze zult herkennen en steeds makkelijker zult vervangen voor die andere gedachten 

die jou WEL naar je doel brengen. En je weet: Stemming en Gedrag volgen als vanzelf uit je gedachten. 

 

En ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu nog eens: Je zult het wel ZELF moeten doen, maar je hoeft het 

niet ALLEEN te doen. 

 

Misschien herken je dit voorbeeld uit mijn leven: Ik heb vroeger meerdere malen een poging gedaan om te 

gaan sporten. Ik zocht iets uit dat mij redelijk aansprak, en probeerde dit wekelijks te gaan doen. Zo heb ik 

bijvoorbeeld een tijdje gejogd. Ik gaf mezelf me opdracht om elke week, liefst meerdere keren per week, te 

gaan hardlopen. Vanuit huis, een aantal rondjes om een park, no big deal… 

 

En toch: Op de momenten dat het zover was dat ik de sportschoenen en de joggingbroek aan moest trekken, 

kwamen als-vanzelf mijn oude gedachten omhoog. Ik had allerlei excuses en uitvluchten om niet aan de slag te 

hoeven gaan, het waren mijn eerste gedachten die verbonden waren aan mijn oude gedrag. Ik was me daar 

toentertijd nog niet van bewust, want ik was nog niet zo bezig met deze krachtige manieren om mijn resultaten 

te sturen, maar ik maakte op een gegeven moment wel, zonder dat ik mij daarvan bewust was,  gebruik van een 

heel krachtige hulpbron. Iets dat ervoor zorgde dat ik verantwoording af moest leggen als ik niet zou gaan, en 

die me behoorlijk voor paal liet staan als dit te vaak gebeurde. En…. De andere kant was er ook: Als ik WEL 

ging dan was het ook gelijk een stuk leuker om te doen. 

 

Wat ik gedaan heb?  Heel simpel, heel veel mensen doen dit: Ik heb een vriend van mij gevraagd om SAMEN 

met mij te gaan hardlopen. En met deze afspraak om elke zondagmorgen in de duinen en op het strand te gaan 

joggen, had ik voor mijzelf, zonder dat ik het wist, een enorme troef ingezet. Want ik had niet alleen iemand 

deelgenoot gemaakt van mijn afspraak, wat op zich al heel handig is, maar samen lopen is ook veel prettiger. 

Het loopt veel lekkerder en nog belangrijker: als ik op zondagmorgen afhaakte, dan zou HIJ in zijn eentje aan 

de slag moeten: Iets wat enorm inspeelde op mijn gevoel om iemand niet te laten zitten. En dat werkte…! 

 

En nu nog:  Als ik op donderdagavond ga sporten, ben ik daar met een groep van 4. Dus ALS ik het idee heb 

om, om wat voor reden dan ook, af te haken, dan zal ik daar wel 3 mensen van op de hoogte moeten stellen, en 

die zullen mij ook zo aankijken van: Eh…. We hadden toch een afspraak…?    

 

Het is een veel gebruikte, en heel goed werkende manier om op rit te blijven. Maak een afspraak om datgene 

je niet zo makkelijk vindt SAMEN te doen en liefst op een AFGESPROKEN tijd. 
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En dat is dus een voorbeeld van een hulpbron. Het helpt je om je doelen te bereiken. 

 

Welke hulpbronnen heb JIJ nu allemaal? Natuurlijk ben IK er met deze sessies om je te ondersteunen.  

En heb je het werkboek om je oefeningen te kunnen maken en om inspiratie op te doen. Dit zijn al eerste 

krachtige HULPBRONNEN: Alles wat je kan ondersteunen om je doel te halen. 

 

Maar zou het niet mooi zijn om er steeds meer achter te gaan komen hoe jij het jezelf  NOG makkelijker kunt 

maken? Om je meer en meer te laten ondersteunen door allerlei mensen en dingen die al om je heen zijn, maar 

die NU gaan helpen om jouw persoonlijke doel te gaan halen! Want hulpbronnen zijn overal om je heen…  

Altijd! 

En nogmaals: Je manier van waarnemen, alles wat je ziet en niet ziet, hoort en niet hoort, enzovoorts, wordt 

mede bepaald door jouw manier van denken. Dus door anders te denken, en dat doe je NU al,  want je hebt 

meer zicht op jouw gedachten gekregen, gaan er ook andere dingen in je omgeving opvallen. Je zult 

mogelijkheden om je heen gaan zien om jou te helpen richting jouw doel. ALS je je maar vasthoudt aan die 

NIEUWE DOELBEWUSTE gedachten. 

 

Want je weet het, hè: Je hebt ALTIJD een keuze. Een keuze om je oude overtuigingen weer boven te halen, je 

excuses en uitvluchten te gebruiken, het kan allemaal Het is aan? Juist: aan JOU. En hoe meer jij je laat helpen 

door de ritmische zin, je motivatiekaartje, je JA-vuist, en je eerste gedachten, des te meer zal je op gaan vallen, 

wat jou allemaal kan helpen in je omgeving. Allerlei manieren om gezonde dingen te gaan eten, manieren om 

te bewegen, je zult opeens die fiets van je zien staan, en als die een lekke band heeft, dan zul je zien dat  die 

fietsenmaker op dat hoekje je opeens opvalt. Want gedachten STUREN hetgeen je waarneemt! En niet alleen 

wat je allemaal om je heen opvalt , maar zelfs IN JOU.  

 

Woehhhhhh spannend he?  En het is WAAR…. Je zult bijvoorbeeld opeens een bijzondere KRACHT kunnen 

ervaren in je. Je voelt misschien af en toe dat die JA-vuist zich wil gaan vormen. Je zult in je lichaam steeds 

meer gaan voelen waar die beslissing zit om dit programma tot een goed einde te brengen, om je DOEL te 

gaan bereiken. Om nu ECHT eens een WERKELIJKE verandering richting eten, gewicht en gezondheid te gaan 

realiseren! Merk maar op in je lichaam, dat TERWIJL ik dit vertel er meerdere lichamelijke sensaties zijn, die jou 

kunnen stimuleren om je vast te houden aan je doel. 

 

Dus ook IN jou, bevinden zich hulpbronnen! 

 

Als je trouwens op dit moment onderweg bent, in de auto of op de fiets, of met wat voor vervoermiddel dan 

ook, of je moet om een andere reden je aandacht bij iets belangrijks houden, stop dan deze sessie NU. We 

gaan een oefening doen waarbij het nodig is om je volledige aandacht HIER bij te hebben  en je ongegeneerd 

weg kunt dromen. Als dat dus NU niet gaat, dan kun je deze sessie op een ander moment verder volgen, 

wanneer je aandacht niet langer voor andere zaken nodig is!  
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Oefening 

 

Werkboek en een goede pen bij de hand? Dan gaan we aan de slag. Zo niet, zet mij dan heel even op pauze. 

  

Wat ik je als eerste wil vragen is om eens contact te maken met hulpbronnen die je al EERDER hebt 

opgeschreven, namelijk in de vorige sessie. Ik heb je toen gevraagd om een aantal eerste gedachten op te 

schrijven, die je in specifieke situaties kunnen helpen om op rit te blijven. Weet je nog?  Je vindt ze in sessie 3 

van je werkboek. Lees ze nog eens even door. En besef je dat dit belangrijke bouwstenen zijn van de weg naar 

jouw succes. Deze gedachten kun je ALTIJD aanspreken, niet alleen op deze specifieke momenten. Lees ze 

even door en neem ze GOED in je op. Neem hier gerust een paar minuten de tijd voor zodat je goed beseft dat 

deze krachtige gedachten tot je beschikking staan. Zet mij maar even op pauze dan heb je alle tijd die je nodig 

hebt! En zet mij weer aan als je klaar bent. Lees die krachtige eerste gedachten die je de vorige keer hebt 

opgeschreven maar even door! Tot zo! 

 

Jou hulpbronnen 

 

OK. Heb je deze hulpbronnen goed in je opgenomen? Weet hoe belangrijk eerste gedachten zijn!  Ze kunnen 

je ALTIJD aanzetten tot een stemming die je nodig hebt. 

 

En naast dat je hulpbronnen hebt in jezelf 

• in de vorm van Gedachten,  

• en fysiek in je lichaam, de Ja-vuist of die speciale JA-plek 

zijn er ook hulpbronnen om je heen. 

 

En daar is de volgende oefening ‘hulpbronnen’ voor bedoeld,  die je in je werkboek van sessie 4 vindt. We gaan 

straks kijken in een aantal contexten van jouw leven. En een context is een specifieke omgeving van jou, 

bijvoorbeeld de context WERK: de omgeving waarin je werkt, iedereen met wie je samen werkt, mensen die je 

aan de telefoon hebt, je baas, het gebouw, de kamer, het bureau, noem maar op. Alles wat zich in die 

omgeving om je heen bevindt vormt de context werk. Heb je geen werk of werk je thuis? Kijk dan eens wat zich 

in DIE omgeving allemaal bevindt. Waar werk jij in huis? Met wie heb je contact, noem maar op! 

 

We gaan straks in een oefening kijken naar jouw hulpbronnen in 3 contexten. Want hoe meer hulp je krijgt, des 

te makkelijker kan het voor jou worden, toch? 

 

In de oefening in je werkboek heb ik alvast 3 standaard omgevingen beschreven. Kijk daar eens naar vaak 

voorkomende contexten waar jij veel tijd vertoeft. Wat ik je zou willen vragen is om te kijken of die contexten 

omgevingen zijn waar jij veel winst kunt behalen, of dat je naar believen 1 of meerdere contexten aan wilt 

passen naar een voor jouw eigen situatie. Het gaat er om dat we de oefening doen met 3x een omgeving waar 
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jij je vaak bevindt, of waar voor jou veel winst te behalen is op het gebied van de manier waarop jij met eten, 

gewicht en gezondheid om gaat. 

 

Neem rustig even de tijd en bepaal voor jou wat de 3 belangrijkste omgevingen zijn.  

 

Is dat je werk?  Je gezin?  In de kroeg?  Op een verjaardag?  De meeste mensen bepalen deze contexten op 

basis van OF waar ze de meeste tijd doorbrengen OF waar ze het meest uitgedaagd worden om ongezond te 

leven. Nou, neem je tijd en bepaal waar voor jou de winst zit! Want in elk van die contexten barst het van de 

hulpbronnen. Ze moeten je alleen nog even op gaan vallen. Dus wat we gaan doen is alvast een voorproefje 

nemen. We gaan op een bijzondere manier rond kijken in die situatie en noteren welke hulpbronnen je daar 

kunt vinden. 

 

Bepaal jouw 3 contexten waar je wilt gaan onderzoeken hoe jij het meest geholpen kunt worden. Zet deze 

sessie maar even op pauze, en als je tevreden bent over jouw 3 omgevingen, dan gaan we aan de slag voor jou!   

 

Tot zo! 
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Oefeningen 

 

OK, dus als het goed is heb je nu 3 concrete contexten waar jij wel wat hulp kunt gebruiken.  

 

We doen het als volgt: 

 

Eerst neem ik je mee in gedachten naar die omgeving, daar stel ik je zo maar wat vragen, en dan geef ik je de 

tijd om de hulpbronnen op te schrijven. Daarna doen we hetzelfde met de andere 2 contexten. 

En weet je: laat het allemaal maar over je heen komen. Straks zul je merken dat het als vanzelf gaat, deze 

oefening. Als jij je drie omgevingen maar helder hebt waar jij wat meer ondersteuning wilt gaan ervaren! 

 

Voordat we de oefening gaan doen zal ik je eerst nog wat meer voorbeelden geven van hulpbronnen. 

 

Als ik aan MIJN hulpbronnen denk, die ik gebruik om op een gezond gewicht te blijven, dan zie ik de koelkast 

voor me, waar een briefje op hangt met de ritmische zin. Dit helpt mij om op DIE momenten dat ik naar de 

koelkast ga, mij te herinneren aan mijn belofte aan mezelf. Onmiddellijk schiet ook de naam van mijn maatje in 

gedachten. Ik heb hem gevraagd om mij scherp te houden, en hij belt mij meerdere keren per week om de 

‘stand van zaken even door te nemen’, zoals hij het noemt. Ik denk ook aan de fruitschaal met appels, die bij mij 

pontificaal midden op tafel staat, en aan het boodschappenlijstje waarop ik standaard “fruit” al heb ingevuld. Ik 

denk ook aan het potje met nootjes op het aanrecht, waar ik wat van neem als ik wil snoepen. Mijn agenda, 

waar op de donderdagavond een groot kruis staat met SPORTEN. Ik zie een foto van die vriend van mij die ik 

heb gevraagd om mij scherp te houden. Ik WEET dat ie één dezer dagen weer zal bellen, om te vragen hoe 

goed ik mij aan mijn afspraken heb gehouden. Ik heb als hulpbron ook een eenvoudige MP3-speler met daarop 

muziek waarop ik heerlijk kan hardlopen. Het is precies DIE muziek die mij aanzet tot een behoorlijke tijd 

joggen. 

 

Zo maar wat hulpbronnen die ik zelf gebruik. En laten we eens gaan kijken hoe het in jouw omgeving er uit ziet! 

We gaan nu naar jouw eerste context. Welke van de contexten, of omgevingen, nemen we als eerste onder de 

loep? Eén van die 3 die je van mij hebt overgenomen, of zelf hebt ingevuld, DIE context die voor jou NU het 

belangrijkste is. De eerste van de drie waarmee we aan de slag gaan. En je weet: Ook JOUW contexten barsten 

van de hulpbronnen. Hoe groot of klein ze ook mogen zijn: ZIE ze, HOOR ze, VOEL ze en GEBRUIK ze…! 

 

Heb je jouw eerste omgeving in gedachten? Dan gaan we aan de slag. En het mooie is: jij hoeft de komende 

minuten helemaal niets te doen. Het enige dat je doet lezen en misschien even verduren dat het allemaal op 

een iets andere manier gaat dan je gewend bent. Zorg dat je ontspannen zit en lees verder… 

 

Ga zo ontspannen mogelijk zitten. Voel je billen contact maken met waar je op zit en luister alleen naar mijn 

stem. Alles wat om je heen gebeurt is nu even niet van belang… Wij zijn hier voor resultaat en dat betekent dat 
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al het andere best even kan wachten. Een moment voor jezelf om samen met mij te gaan kijken naar alles dat je 

kan helpen om jouw doel te bereiken. De meeste mensen vinden een oefening als deze nog makkelijker gaan 

als ze hun ogen sluiten…(let op: het ebook wordt in dit geval gelezen) Dus ALS je dat nog niet gedaan hebt, en 

het is voor jou OK, sluit je dan letterlijk even af voor de buitenwereld door je ogen te sluiten. Merk maar op hoe 

je alles meer en meer ontspant. Laat je schouders nog meer hangen en ontspannen en merk maar op dat alle 

spieren in je gezicht ook langzaam aan wat meer los gaan. En als je merkt dat dingen wat anders zijn dan je 

gewend bent dan weet je ook dat het je dus allerlei nieuwe dingen op gaat leveren. En terwijl je zo rustig zit, wil 

ik je vragen om eens in gedachten even naar DIE eerste omgeving te gaan. Die omgeving waar jij regelmatig 

vertoeft of waar jij veel winst gaat behalen als het gaat om jouw basishouding richting eten, gewicht en 

gezondheid. Laat die omgeving maar eens even binnen komen in je gedachten.  

 

Iedereen kan plaatjes oproepen in zijn gedachten, dus jij ook. Laat dus de plaatjes eens binnen komen. Hoe ziet 

het er daar uit? Zijn er mensen bij je? Wat zie je om je heen?  Kijk maar eens rond. Je hoeft er verder nog niets 

mee, kijk alleen maar eens rond. Mogelijk hoor je ook nog dingen in gedachten? Geluiden in deze omgeving. 

En ik weet niet of ze hard of zacht zijn, maar ik weet wel dat iedereen geluiden kan horen als hij in gedachten in 

een bepaalde omgeving is. Laat jezelf eens in gedachten  de hele ruimte afscannen. En begin dan eens rustig 

aan een kant die jij het prettigste vindt. Kijk daar eens goed in gedachten rond. Bekijk deze plek eens rustig en 

zodra je iets opmerkt waarvan je vermoedt dat je er iets mee kunt, dan mag je dit straks opschrijven, want we 

hebben daar zo direct alle tijd voor. Maak je geen zorgen of je het zult onthouden. Alles dat belangrijk voor je is 

komt vroeger of later weer bij je boven! En bovendien is dit slechts een oefening. Als je straks hier rondloopt 

zullen je nog veel meer mensen en dingen opvallen die jou kunnen helpen, die jouw hulpbron kunnen zijn! 

 

Onthoudt: ALLES wat je dichter bij je doel brengt kun je gebruiken!   

 

WAT is er allemaal in die omgeving? Van welk stukje ruimte in deze omgeving zou je specifiek gebruik kunnen 

maken om jouw doel te bereiken? Welke geluiden, muziek?, zouden jou verder kunnen helpen? WIE in deze 

omgeving zou jou kunnen helpen? En HOE?  Wat zou hij of zij precies kunnen doen om jou dichter bij je doel te 

brengen? Wat heb je zelf in deze omgeving al liggen, of zou je neer KUNNEN leggen, dat jou gaat helpen? Zou 

je iets kunnen doen met notities of briefjes? Helpt jou dat? Wat helpt jou?  Wat is voor jou een goede manier? 

foto’s? Wat zou dat doen?  Kun je iets met bijvoorbeeld kleding, of iets met meubels doen dat jou helpt? 

Iemand heeft eens als hulpmiddel in haar huiskamer 2 stoelen van de Tv weggedraaid. Wat kun jij doen? Wat 

zou je met je agendaplanning kunnen doen?  Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je goed drinkt?  

Dat je voldoende water tot je neemt? Zomaar een aantal ideeën… Wat zou jou helpen? 

 

Ik ga je zo vragen om je ogen weer te openen en alles wat je aan hulpbronnen hebt gezien, gehoord of bedacht 

op te schrijven in je werkboek. En misschien is dat veel, misschien is dat maar één idee, het maakt niet uit. Alles 

wat je opschrijft brengt jou dichter bij je doel! Schrijf alles op wat in je opgekomen is en wat er nog steeds in je 

opkomt…   Alles dat jou verder zou kunnen helpen. Of je nu veel of weinig is opgevallen maakt niet zo veel uit. 

Feit is dat er allerlei manieren zijn die jou kunnen helpen om je doel te bereiken. 
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Je zult merken dat je steeds meer op gaat vallen in jouw omgeving. Allerlei dingen die jou gaan helpen om je 

doel dichterbij te brengen.  

 

Hoe groot of hoe klein iets ook is, schrijf het op! Alles is goed genoeg om het nu te noteren…. ! En naast alles 

wat je zojuist is opgevallen komen er misschien nog andere ideeën bij je op. Schrijf die ook op! Schrijf alles op 

wat jou dichterbij je doel brengt! 

 

Zet de training weer even op pauze en zorg dat je zo veel mogelijk van je hulpbronnen op papier krijgt. Ga als 

je dat wilt gewoon in gedachten nog eens de ruimte rond! Het is aan jou!  Jij bent je eigen coach! 

 

Tot zo! 

 

Hulpbronnen 

 

OK, dus als het goed is heb je nu een aantal hulpbronnen in je eerste context. Je zult versteld staan hoe 

krachtig deze hulpbronnen voor je kunnen werken als je de volgende keer weer in die omgeving bent! 

 

Nu gaan we naar jouw 2e context, jouw 2e omgeving. 

En laat je eerst weer even door mij meenemen in de rondleiding. 

 

Terwijl je weer zo ontspannen mogelijk gaat zitten, en je alles om je heen laat voor wat het is….. je alles weer 

even achter je laat wat niet van belang is…. En je je lichaam weer meer en meer tot rust voelt komen… en voelt 

ontspannen…. In je nek… in je buik,  in je armen en benen…  Alles stelt zich weer in om op een relaxte manier 

je gedachten te sturen. En als je dat nog niet gedaan hebt sluit dan nu je ogen, als dat voor jou OK is. 

En dan wil ik je vragen om eens in gedachten even naar die tweede omgeving te gaan. Die omgeving waar jij 

regelmatig vertoeft of waar jij veel winst gaat behalen. 

 

En dan gaan we in gedachten  weer eens de hele ruimte afscannen. Welke kant is voor jou OK om te beginnen?  

Scan zo maar weer eens de hele ruimte in gedachten af. Geef je ogen goed de kost!  Wat zie je allemaal? Zijn er 

mensen om je heen?  Merk maar eens op wat er dicht om je heen is?  En wat er allemaal aanwezig is wat verder 

weg van je? En als je weer je iets opmerkt waarvan je vermoedt dat je er iets mee kunt, dan onthoud je dit of als 

je voelt dat het echt heel belangrijk is om het op te schrijven dan doe je dat met een enkel steekwoordje. Als je 

maar weer zo snel mogelijk terugkomt in je rustige stemming om de hele ruimte te bekijken.  Want er zijn nog 

veel meer hulpbronnen! En onthoudt: ALLES wat je dichter bij je doel brengt kun je gebruiken!   

 

Wat is er allemaal in die omgeving?  Van welke ruimte zou je specifiek gebruik kunnen maken om jouw doel te 

bereiken? Welke geluiden, muziek?, zouden jou verder kunnen helpen? WIE in deze omgeving zou jou kunnen 

helpen? Welke mensen zouden jou kunnen helpen? Besef je dat iedereen een hulpbron kan zijn? En HOE 

zouden deze mensen jou het beste kunnen helpen?  Als je het aan jouw coach zou vragen? Wat zou die dan 
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adviseren? Wat zou je coach zeggen dat die mensen kunnen doen om jou dichter bij je doel te brengen? Wat 

heb je zelf in deze omgeving al liggen, of zou je neer KUNNEN leggen, dat jou gaat helpen? Zou je iets kunnen 

doen met notities of briefjes? Helpt jou dat? En foto’s? Wat zou dat doen?  Kun je iets met bijvoorbeeld 

kleding, of iets met meubels doen dat jou helpt…? Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je goed 

drinkt?  Dat je voldoende water tot je neemt? En welke andere ideeën komen er nu bij je op? Wat kan jou 

helpen? 

 

En terwijl er misschien nog steeds nieuwe ideeën opborrelen, schrijf je alles op wat in je opgekomen is en wat 

er nog steeds in je opkomt. Alles dat jou verder zou kunnen helpen. Want je zult merken dat je steeds meer op 

gaat vallen in jouw omgeving. Allerlei dingen die jou gaan helpen om je doel te bereiken. Grote hulpbronnen, 

kleine hulpbronnen, het maakt niets uit, schrijf het op! Alles is goed genoeg om het nu te noteren! 

 

Zet de training maar weer even op pauze en zorg dat je zo veel mogelijk van je hulpbronnen op papier krijgt. 

 

Tot zo! 

 

Ontspanning 

 

En zo gaan we ook nog even naar jouw 3e context: 

 

Ga weer zo ontspannen mogelijk zitten, en ga in gedachten naar DIE omgeving. Die omgeving waar jij 

regelmatig bent of waar jij veel winst gaat behalen als het gaat om jouw basishouding. Merk op dat het rustig 

en ontspannen zitten al makkelijker gaat dan de voorgaande keren. Je raakt al meer en meer gewend aan mijn 

stem en aan de manier waarop jij je kunt verplaatsen naar die omgeving waar zoveel van je hulpbronnen op jou 

wachten! 

 

Laat jezelf dan eens in gedachten de ruimte afscannen. Begin weer aan die kant die jij het prettigste vindt en 

scan dan zo rustig de hele ruimte in gedachten af. Wat valt je allemaal op in deze omgeving? Als jij je doel gaat 

halen wie en wat gaat er dan allemaal mee in jouw plan en kan jou helpen om dat doel te bereiken? Als alles 

mogelijk zou zijn, wat zou je dan in deze ruimte gebruiken om jouw beslissing kracht bij te zetten om op een 

hele andere manier naar jouw gezondheid te kijken?  Wie of wat in deze omgeving gaat jou helpen om een 

gezonder lijf te krijgen?  En zodra je iets opmerkt waarvan je vermoedt dat je er iets mee kunt, dan mag je dit 

opschrijven, maar misschien vindt je het prettiger om nog verder rond te neuzen in deze omgeving…  

Onthoudt: ALLES wat je dichter bij je doel brengt kun je gebruiken!   

 

WAT is er allemaal in die omgeving? Van welke dingen in deze ruimte zou je specifiek gebruik kunnen maken 

om jouw doel te bereiken? Wat zou je neer kunnen zetten dat jou gaat helpen? Welke kleine hulpbronnen ga jij 

hier inzetten? Kijk eens goed om je heen! WIE in deze omgeving zou jou kunnen helpen? En HOE zouden zij dat 

moeten doen?  Wat zou het prettigst voor je zijn? Wat zou jij als coach zeggen dat hij of zij precies zou kunnen 
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doen om jou dichter bij je doel te brengen? Luister eens goed naar die coach…. Wat raadt hij jou aan?  En HOE 

en WANNEER zou jij ze dat vragen?  Wat zegt jouw innerlijke coach hier over? Zijn er nog meer dingen om je 

heen die je van dienst kunnen zijn?  Wat zou jou het meeste helpen?  Wat heb je in deze omgeving dat jou 

vooruit helpt?  En wat ga je hier neerzetten zodat je geholpen wordt? Je mag weer even op pauze drukken en 

de tijd nemen die je nodig hebt om nog wat verder rond te kijken in deze omgeving en om alles op te schrijven 

waarvan je denkt dat het van belang is! Alles dat jou verder zou kunnen helpen. En nogmaals: je zult merken dat 

je steeds meer op gaat vallen in jouw omgeving. Allerlei dingen die jou gaan helpen om je doel te bereiken. 

 

Ik neem mijn pauzemoment en merk wel weer als je door wilt gaan! 

 

De pauzeknop is voor jou! 

 

 

Welkom weer terug! 

 

Je hebt nu over 3 omgevingen bewust nagedacht wat er allemaal voor hulpbronnen voor jou zouden kunnen 

werken. En dat is bijzonder nuttig!  Maar we hebben MEER gedaan dan dat. Want je zult merken dat je een 

volgende keer als je in deze omgeving bent, je MEER bewust bent van het feit dat er personen en dingen zijn 

die jou verder kunnen helpen. En je weet ook dat je daar WEL of GEEN gebruik van kunt maken. En telkens heb 

je weer de keuze. De keuze om verder te komen op jouw pad… Of om je oude gedachten en gedrag uit het 

verleden voorrang te geven… Het is aan?  Juist: aan jou! En naast dat je de ritmische zin, je Ja-vuist, je 

motivatiewoorden, en alles uit deze sessies hebt, kun je dus ook TER PLEKKE gebruik maken van allerlei 

mogelijkheden die je verder helpen. Je moet het wel ZELF doen, maar je hoeft het niet alleen te doen! 

 

En als je denkt: Ik weet nog een goede context om eens te onderzoeken WIE en WAT ik daar allemaal aan kan 

spreken om mij  richting mijn doel te stuwen, schrijf ze dan op. Het is natuurlijk prima als je precies doet wat ik 

zeg, en misschien wil je wel NOG meer doen. En dat is uiteraard HELEMAAL OK. Ga er voor! Je kunt deze 

sessie zo vaak opzetten als je wilt en nog veel meer hulpbronnen ontdekken. Doe wat jou het meeste helpt! 

 

Einde sessie 4 

 

Dit is het einde van de 4e sessie. Complimenten dat je jezelf goed weet te motiveren om te blijven werken aan 

jouw nieuwe basishouding! Als je dit goed doorzet, kan het een nieuwe manier van leven voor je worden! 

 

Vergeet niet de laatste delen uit het werkboek te door te lezen. Je vindt er een overzicht van alle in deze 

training gebruikte hulpbronnen. En ik heb er weer een aantal tips en een paar vragen in gezet die je verder 

kunnen helpen. 
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Wanneer doe je de volgende sessie? 

In deze laatste sessie gaan we aan de slag met een heel belangrijk onderdeel. We gaan kijken naar hoe je alles 

wat je tot nu toe hebt geleerd een vaste plek in je leven kunt geven. Hoe kun je nu zorgen dat het voor je blijft 

werken! Want we weten dat als je één keer hebt gesport dit niet voldoende zal zijn voor een bereconditie!  

 

Welke handvatten zijn er nog om jezelf op rit te houden? Ik ga je een handig model aanreiken wat al door heel 

wat mensen in de praktijk is uitgeprobeerd. En wat mij persoonlijk ook enorm heeft geholpen! Jouw innerlijke 

coach zal er weer wat mogelijkheden bij krijgen om ervoor te zorgen dat jij de doel gaat halen!  

 

Klinkt interessant? Dat is het ook!  

Maar: eerst aan de slag met je wat je in deze aflevering geleerd hebt! 

 

Dus: Aan de slag met de laatste delen van deze sessie in je werkboek, en dan veel plezier de komende tijd met 

het inzetten van al je hulpbronnen. 

 

Tot later bij de laatste sessie!  

 

 

 


