
 

Wat maak ik waar? Een audioles van Jolien Slavenburg  

In de vorige les hebben we geconstateerd dat we met onze gedachten continu onze 
perceptie van de werkelijkheid creëren. Onze ik- maker (ego), is er dol op gedachten te 
creëren en tot waarheid te maken en daar zijn bestaansrecht aan te ontlenen. Mooie 
gedachten geven een fijn gevoel, zorgen doen het omgekeerde. 

Maar vaak realiseer je je helemaal niet wat je nu eigenlijk denkt. Je voelt dan wel onrust en 
onvrede en probeert van dat onprettige gevoel af te komen. Vaak doen we dat door 
afleiding te zoeken, aan iets leuks te denken, een taakje op te pakken, of door onszelf te 
troosten, bijvoorbeeld door iets lekkers te gaan eten. Dat werkt allemaal maar tijdelijk. 
Meestal komen die gedachten gewoon terug, soms in een iets andere vorm en begint het 
weer van voor af aan.  

Het andere wat we vaak doen is meegaan in de trein van die gedachten. Je denkt 
bijvoorbeeld: ‘als ik mijn werk maar niet verlies’ en daarna heb je een enorme reeks aan 
negatieve consequenties van deze vrees de revue laten passeren. Hoewel het slechts 
gedachten zijn, reageert je hele wezen erop als het al zo is, dus je voelt je ellendig. Zo sterk is 
de kracht van onze gedachten. 

Soms weet je dus direct welke gedachten je een vervelend gevoel gegeven hebben, soms zal 
je eerst moeten constateren dat je onrustig, gejaagd, ontevreden of geïrriteerd bent, om 
vervolgens op zoek te gaan naar de gedachten die dit gevoel veroorzaakt hebben. 

De uitnodiging aan jou is, om sneller je onvrede te herkennen en dan iets anders te doen 
dan je waarschijnlijk gewend bent: dus niet meegaan in de trein van gedachten en ook geen 
afleiding zoeken. 



 Wat je wel doet is, waar het kan direct, en anders later op de dag, met je aandacht naar 
binnen te gaan en jezelf de vraag te stellen: wat geloof ik nu? 

Ik noemde al eerder dat het vaak even zoeken is welke gedachten nu voor dat gevoel zorgt. 
Neem de gedachte: ‘straks verlies ik mijn werk.’ Je krijgt ongetwijfeld een heel onrustig 
gevoel bij deze gedachte, maar de gedachte op zichzelf is niet stressvol. Dus de vraag is: 
Wat geloof ik hierover? Oftwel wat geloof ik hierover dat stressvol is? 
Als ik mijn werk verlies, hebben we te weinig inkomen, is nog steeds niet stressvol. Wat 
geloof je als je te weinig inkomen hebt? Is dat bijvoorbeeld dat je tekort schiet als ouder als 
je je kinderen daardoor dingen moet ontzeggen? Of dat je ongelukkig zal zijn als je in een 
kleiner huis moet gaan wonen? 
Onderzoek op deze manier rustig wat je gelooft dat je onvrede veroorzaakt. Vaak koppel je 
een oorzaak en gevolg aan elkaar (“als..dan…”). Voor jou heel logisch, maar de vraag is: 
KLOPT DAT WEL? 
Natuurlijk is het heel naar als dit zal gebeuren, maar is dat wat jij daarover gelooft werkelijk 
waar? Is dat waar of maak ik dat waar? 
En omdat je meestal gelooft dat dit absoluut waar is, is ook de vraag behulpzaam: brengt 
deze gedachten me dichter bij mezelf of er verder vandaan? 
 
Want het lastige aan overtuigingen, ook de negatieve, is dat we er meestal erg gehecht aan 
zijn. Dieperliggende overtuigingen zijn we vaak al heel oud. Toen je heel klein was heb je in 
een bepaalde situatie een conclusie getrokken over jezelf of de wereld, en met die bril kijk je 
nog steeds naar de wereld. En omdat we graag gelijk hebben zien we continu bewijs in de 
buitenwereld voor deze overtuiging. Maar die overtuiging is niets meer of minder dan een 
onschuldige vergissing. 

De basis van goed leiderschap voor jezelf en je omgeving is innerlijke rust. Natuurlijk is die er 
niet constant, maar je krijgt nu steeds meer tools in handen om daar invloed op te krijgen. 
En dat mag ook duizend keer mislukken. 

Niemand kan jou vrijheid geven behalve jijzelf.  
– Byron Katie  

Oefenen 
Hoe is het gegaan met het oefenen met de vier vragen van Byron Katie (“The Work”)? 
Pak pen en papier erbij, dan leid ik je nogmaals door de stappen heen, zodat je ze nog beter 
in de vingers krijgt. Misschien formuleer ik de vragen nu net iets anders, dus kijk welke 
vragen voor jou het beste werken.	

• Welke gedachten roept nu onrust bij je op?	
• Wat is daar zo erg aan?	
• Wat is daar zo erg aan?	
• Wat is het allerergste?	
• Wat geloof je hier over jezelf of de situatie?	Vind de onderliggende overtuiging die 

tot onrust/verkramping leidt en noteer die. 	

1. Is het waar dat ..........?  
2. Kun je het echt zeker weten dat het waar is dat ..............?  



3. Hoe bepaalt de gedachte ................ jouw gedrag ten opzichte van anderen en jezelf?  
• Hoe voelt dat?  
• Kun je één reden bedenken om de gedachte ......... los te laten, zonder hem los 

te laten?  
• Kun je één stressvrije reden bedenken om aan de gedachte .......... vast te 

houden? 
4. Wie zou je zijn zonder deze gedachte?  

Keer de gedachte om  

Ik ben bereid om .................  

 

 
Je kunt (een foto van) je aantekeningen, samen met je conclusie en vraag uploaden in de 
leeromgeving. 
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