
Meer grip op jouw Geluk
met "Aan het stuur"
Werkboek Les 2



Je schaduwkanten dragen
altijd een boodschap in zich.

- Mariska Ruissen - 



Hoe jouw saboteurs/bodyguards jou
gediend hebben 

In les 1 van deze training heb je de verschillende domeinen in
je leven in kaart gebracht door ze een cijfer te geven.
Daarnaast heb je één domein gekozen waar je meer geluk in
wilt ervaren. Je hebt in kaart gebracht wat jouw innerlijke
stemmen zeggen over het domein waar je aan wilt werken. 
 
In deze les leer je over de oorsprong van de stemmetjes in je
hoofd en hoe jouw saboteurs je gediend hebben in je leven en
in het domein waar je meer geluk wilt ervaren.
 
Jouw saboteurs zijn ontstaan op zeer jonge leeftijd vanuit een
positieve intentie voor jou. Je kunt ze zien als jou persoonlijke
bodyguards; zij hebben je beschermd tegen afwijzing en
kritiek toen je nog maar heel klein was. Jouw bodyguards
zorgden ervoor dat je als kind kreeg wat je nodig had, zonder
gekwetst te worden. 
 
Ze denken echter nu nog steeds dat je dat kleine kind bent wat
zij destijds moesten beschermen. Ze zijn niet met je
meegegroeid. Zelfs nu je al lang volwassen bent, blijven ze je
beschermen. Zij willen je nog steeds veilig houden. Ook al
dient hun gedrag jou al lang niet meer. Ze hebben het beste
met je voor, maar nu saboteert het gedrag van jouw
bodyguards jouw levensgeluk!
 



Jouw saboteurs hoeven niet weg. Ze hebben je lang
gediend en ze hebben prachtige kwaliteiten die je nog
steeds goed kunt gebruiken. In deze les ga je de stem van
jouw grootste saboteur herkennen en onderzoeken hoe
deze jou in je leven gediend heeft en geholpen heeft te
komen waar je nu bent. En je gaat hem of haar bedanken
voor wat hij/zij voor jou heeft gedaan. Als jouw saboteurs
zich (h)erkend voelen en gezien en gehoord, hoeven zij
steeds minder hard te schreeuwen in jou. 
 
Door dit te doen maak je ruimte maakt om jouw helpers
aan het stuur van je leven te zetten. In les 3 ga je dit leren.
 



Oefening 1

Welke saboteur/bodyguard is de grootste ondermijner op
dit moment in je leven die jouw geluk in de weg staat?
Welk gedrag vertoon je volautomatisch, zonder erbij na
te denken? 
Gedrag waarvan je zegt: ‘Voordat ik het wist…’ (had ik het
alweer geregeld, had ik al ‘ja’ gezegd, etc.). Noem eens
een voorbeeld.
Waar beschermt dit gedrag jou tegen? En wat ‘kost’ het
je?
Hoe gedraag je je onder spanning en stress?
Hoe typeren mensen die jou kennen jou? 
Waar zorgt jouw bodyguard voor?
Sinds wanneer is deze bodyguard in jouw leven?
Is hij/zij op een specifiek moment gekomen en waarom
waren ze er?
Welk voordeel heeft zijn/haar aanwezigheid?
Waarvoor probeert jouw bodyguard je te behoeden?

Beantwoord voor jezelf eens de volgende vragen. Neem er
de tijd voor en schrijf de antwoorden op. Als je schrijft,
gebeurt er namelijk iets anders in je hersenen dan wanneer
je de vragen in je hoofd doet.  Je kunt deze vragen ook eens
een tijdje met je meenemen en er op letten hoe dit bij jou
zit.  
 



Tijd voor een volgende stap. Je weet nu hoe de stem van
jouw grootste bodyguard klinkt. Jouw bodyguard hoeft
niet weg. Als je gaat proberen van hem of haar af te
komen en er tegen gaat vechten, wordt de stem juist
alleen maar luider. 
 
Maar jouw bodyguard mag vanaf nu wel zijn plaats
weten en dat is niet meer aan het stuur van jouw bus.
Daarom ga je jouw bodyguard bedanken voor alles wat
hij of zij voor jou gedaan heeft. Zodat hij zich gehoord en
gezien voelt en niet meer zo om aandacht hoeft te
schreeuwen in jouw hoofd.
 

Oefening 2 

Wat is de zorg van deze bodyguard?
Wat heeft de bodyguard allemaal voor je gedaan in je
leven?
Wat had je zonder deze bodyguard niet gehad waar je
wel blij mee bent?
Waar ben je deze bodyguard dankbaar voor?

Schrijf een korte bedankbrief aan jouw saboteur. Eén die
een grote staat van dienst heeft, maar nu misschien een
stapje terug mag doen. Schrijf in de brief:
 

 



Wees je de komende tijd eens bewust van jouw grootste
saboteur. Houd bijvoorbeeld eens een week bij wanneer
hij/zij weer opduikt en in welke situaties. Bewustzijn
krijgen over jouw saboteurs helpt je om ze steeds sneller
te herkennen als ze het stuur weer eens over genomen
hebben. Als dat gebeurt, is het belangrijk dat je
compassie daarvoor hebt; voor jezelf en de verschillende
delen in jou. Vergeet niet dat ze je nog steeds willen
beschermen. Luister even naar ze, bedank hen voor hun
advies en ga verder met waar je naar toe wilt.
 
Bedenk dat gedrag veranderen niet eenvoudig is.
Compassie hebben voor jouw reis en wat je daarin
meemaakt, is van belang om steeds weer terug te
kunnen keren naar jouw verlangen: meer geluk in je
leven. 
 
Hierbij kunnen ook jouw innerlijke helpers je helpen. Zij
zijn je bondgenoten op deze reis. Hoe je met deze
bondgenoten in contact komt en blijft leer je in les 3.
 



When things change
inside you,

things will change
around you


