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Gedachten 
 

 

Elk gevoel 

is te herleiden 

tot de gedachte 

die eraan vooraf ging. 

 

 
Deel 1       Deel 2 

* Situatie       * Situatie 

* Gedachten      * N.b.v.g. 

* Gevoel       * Gevoel 

* Gedrag       * Gedrag 

* Resultaat      * Resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting en aanwijzingen bij het schrijven: 

 
1. Het goede moment om te schrijven. 
Schrijf zodra je voelt dat je wilt eten en weet dat je geen honger hebt. Dit is 

altijd een moment waarop je gevoel 

en gedachten je aandacht nodig hebben. Door op deze momenten te 

schrijven kom je veel over jezelf te weten. 

Je leert jezelf er beter door kennen. Andere goede momenten om te 

schrijven zijn ’s ochtends voor je opstaat en 

’s avonds voor het slapen gaan. 

 

2. Het proces. 
Zoals je ziet bestaat het model uit twee delen. In het eerste deel noteer je 

alles wat je denkt op het moment dat 

je begint met schrijven. Het zijn alle spontane gedachten die op dat 

moment in je opkomen. Je zal zien dat dit 

voornamelijk negatieve gedachten zijn. 

In het tweede deel van het model vervang je de negatieve gedachten uit 

het eerste deel door nieuwe beter 

voelende gedachten (n.b.v.g.). Zoals ik je tijdens de tutorial uitlegde gaat 

het schrijven van deze nieuwe gedachten 

veel moeizamer dan de gedachten uit het eerste deel. Het is een uitdaging 

voor je brein om met iets nieuws te 

komen. Neem er dan ook de tijd voor en oefen dagelijks. Je wordt er 

gaandeweg steeds beter en creatiever in. 

 
3. De jackpotgedachte. 
Lees het eerste deel van een gedachtenmodel door zodra je deze 

geschreven hebt. Lees de gedachten die je hebt genoteerd nog eens door 

en kies de gedachte die je het meest raakt. Dit is je zogeheten 

‘jackpotgedachte’. 

Een jackpotgedachte is de gedachte die de kern van je probleem het 

meeste raakt. Probeer daarom in het tweede deel van je model n.b.v.g’s te 

bedenken die ingaan op deze jackpotgedachte. Wat kun je bedenken over 

deze gedachte om er een ander licht op te werpen? Welk onderwerp schuilt 

er onder de gedachte? 

 
 



4. Je gevoel. 
Check na het schrijven van je n.b.v.g’s of je deze ook gelooft. Dit doe je 

door na te gaan wat ze met je gevoel 

doen. Voelen ze iets beter dan de gedachten uit het eerste deel van je 

model? Als je er niets bij voelt, zijn het 

geen bruikbare gedachten. Ga dan opnieuw op zoek naar beter voelende 

gedachten. Ook deze moet je kunnen 

geloven. 

 

 

5. Je gedrag. 
Bij het invullen van je gedrag, ga je in het eerste deel van het model uit van 

wat je deed voor je begon met 

schrijven. Je noteert daar bijvoorbeeld dat je wilt eten of dat net hebt 

gedaan. In het tweede deel van het model 

vul je in wat je na het schrijven wilt doen. Wat je niet doet is ook gedrag. 

Passiviteit vul je dus ook in. Niet praten, 

uitstellen, niet solliciteren, je isoleren etc. 

 

 
6. Het resultaat 
Het resultaat dat je noteert is het resultaat dat je mag verwachten van het 

gedrag dat je hebt genoteerd. Check 

of je in dit resultaat ook bewijs ziet voor de gedachten die je had 

opgeschreven. Door dit te doen zie je hoe 

gedachten je toekomst beïnvloeden. Het laat zien dat er inderdaad zoiets 

bestaat als selffulfilling prophesy. Dit 

betekent zelf vervullende voorspelling. Simpel gezegd: wat je denkt wordt 

waar. 

 

 
7. Het verschil met affirmaties. 
Een affirmatie is een gedachte die je niet gelooft maar probeert te geloven 

door hem veel te herhalen. In een gedachtenmodel werk je alleen met 

gedachten die je gelooft. 

 



8. Voorbeeld van een ingevuld gedachtenmodel. 

 
Situatie Mijn contract wordt niet verlengd. 

Gedachten Ze waarderen me niet. 

 Ik heb blijkbaar niet genoeg te bieden.* 

 Ik profileer me niet sterk genoeg. 

 Ik maak niet veel kans op een nieuwe baan.** 

Gevoel Boos, somber. 

Gedrag Passief, ik solliciteer niet. 

Resultaat Ik vind geen nieuwe baan 

 
Situatie Mijn contract wordt niet verlengd. 

N.b.v.g. Ik wil erop vertrouwen dat hier iets goeds 

uitkomt. 

 Er is ergens anders behoefte aan wat ik te 

bieden heb.*** 

 Ik gebruik deze situatie om mij verder te 

ontwikkelen. 

 Ik ga er alles aan doen om de plek te vinden 

waar ze mij nodig hebben. 

Gevoel Gemotiveerd, ondernemend. 

Gedrag Ik lees advertenties, schrijf sollicitatiebrieven. 

Resultaat Ik maak meer kans op het vinden van een 

nieuwe baan. 
 

*  Jackpotgedachte. 

** In mijn resultaat zie ik bewijs voor deze gedachte. 

*** In mijn resultaat zie ik bewijs voor deze gedachte. Het is ook een 

verbeterde versie van mijn jackpotgedachte. 
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