
Meer grip op jouw Geluk
met "Aan het stuur"
Werkboek Les 3



She needed a hero,
so that's what she became.



Vind jouw innerlijke helpers en
bondgenoten

In deze les leer je om in contact te komen en te blijven met de
helpers en bondgenoten op jouw pad. Dit zijn de liefdevolle,
vrolijke, voedende stemmetjes in jou, die je kunnen helpen,
steeds de juiste weg te blijven kiezen.
De helpers zijn de stemmen van je hart. Zodra je de stem van
je hart gaat volgen, vraagt dit om een diep vertrouwen te
hebben. Je hebt geen houvast meer aan je aangeleerde
gewoontes, je gaat de onbekende wegen bewandelen met een
diep vertrouwen.
 
In deze les willen wij je helpen om je innerlijke helpers te
ontdekken!
 



Kies uit onderstaande waarden intuïtief 15 waarden uit
die je het best bij jezelf vindt passen. Laat je niet teveel
leiden door welke waarden je je zou behoren te laten
leiden als je afgaat op de mening van anderen.
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Tijd voor de tweede stap. Nu je weet welke kernwaarden bij
jou horen, wil je deze het liefst zoveel mogelijk nastreven
op alle levensgebieden. Doe je dat niet, dan raakt je leven
uit balans, en zal je sneller stressmomenten ervaren. Schrijf op in
hoeverre jij invulling kunt geven aan jouw kernwaarden in het
domein dat jij voor nu hebt gekozen om aan te werken. 
 
Schrijf nu voor jezelf op wat maakt dat je je kernwaarden in dit
domein niet voldoende invulling kunt geven?
 
Als je de redenen waarom het niet lukt hebt opgeschreven, toets
ze een voor een na met behulp van onderstaande vragen.
 
• Is de gedachte die je hebt waar?
• Kun je absoluut zeker weten dat ze waar is?
• Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
• Wie zou je zijn zonder die gedachte? 
 
Nu je met jezelf in gesprek bent: Welke personages uit les 1
zouden jouw helpers kunnen zijn om negatieve gedachten om te
buigen. Kijk nog eens naar de lijst van alle verschillende
personages en zoek jouw helpers!
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Wil jij jouw innerlijke held(in) leren kennen? 
Bij deze les vind je een geluidsfragment. Dit is een gesproken
visualisatie die jou gaat helpen. 
 
Luister de visualisatie om contact te maken met jouw innerlijke
held(in). Schrijf na afloop van de visualisatie minimaal 10 minuten
onafgebroken over wat je hebt ervaren tijdens de visualisatie.
 
Telkens als je merkt dat oordelende stemmetjes het over nemen in
je hoofd, kun je proberen, om weer terug te keren naar compassie.
Hoe zou je met compassie tegen jezelf praten?
 
Schrijf deze compassievolle gedachtes op, zodat je er naar terug
kunt kijken als het nodig hebt.
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Hieronder nog wat extra tips om blijer en gelukkiger te leven,
zodat je veel voeding kunt geven aan je helpers!
 
1. "De beste manier om jezelf op te vrolijken, is proberen iemand
anders op te vrolijken" - Mark Twain
2. Boek een uitje of vakantie met vrienden
3. Schrijf een brief.
4. Zing van plezier. 
5. Geef iemand een knuffel. 
6.Geef complimenten. 
7. Spreek je liefde uit.
8. Ruim je rommel op.
9. Maak tijd voor hobby’s
10. Groen doet het goed.
 
We hopen dat je met deze training nieuwe inzichten hebt
verkregen. Wil je je innerlijke reis verder voortzetten en nog meer
ontdekken, ga dan snel naar www.aanhetstuur.nu of bekijk wat de
individuele coaches voor je kunnen betekenen op de volgende
pagina.
 

Ten slotte....



Het Team van coaches
De ‘Aan het stuur’-teamleden werken elk vanuit hun eigen specialisme
samen om hun klanten weer regie te geven over hun leven. Zij zijn experts in
het ontrafelen van de stemmetjes in het hoofd van hun klanten, en
beschikken over tools om je snel weer op het juiste spoor te zetten.

Gertina Bakker - Gertina, begaan met
hoogbegaafdheid 
Gertina coacht hoogbegaafde kinderen en hoogbewuste
volwassenen. Ze helpt hen om te gaan met het gevoel
van ‘anders zijn’. Met de ‘Aan het stuur’-methode worden
haar klanten zelfbewuster en zelfverzekerder.

Maike Liebregts-Bruggink - De Groeiacademy
Maike coacht ondernemers naar bezield
ondernemerschap. Bezield Ondernemerschap gaat
over het doen wat je écht wilt doen, het waarmaken
van je levensmissie. Maike gebruikt de "Aan het
Stuur"methode om belemmeringen op te sporen en 
weg te werken die jou tegenhouden om je
succesvolste versie te zijn.
 

Mariska Ruissen - Creator "Aan het Stuur" methode
Mariska werkt al jaren vanuit haar Praktijk de
Waterspiegel met ouders en kinderen. Zij ontwikkelde
haar eigen methode "Aan het Stuur". Haar missie is om
zoveel mogelijk mensen weer aan het stuur te krijgen en
daarom werkt zij niet meer alleen zelf met de methode,
maar leidt zij nu anderen professionals op zodat nog
meer mensen geholpen kunnen worden met de
prachtige methodiek.

www.mariskaruissen.nl

www.gertina.nl

www.degroeiacademy.nl

http://gertina.nl/
http://www.degroeiacademy.nl/
https://mariskaruissen.nl/
http://www.mariskaruissen.nl/
https://gertina.nl/
http://www.degroeiacademy.nl/


Anke van de Laar - Eigen en Wijs kind
Anke coacht kinderen en hun ouders die
uitdagingen ervaren in het onderwijs. Anke heeft
jarenlang ervaring in het (speciaal) onderwijs. Met
de ‘Aan het stuur’-methode coacht zij
onderwijsprofessionals naar meer plezier en balans
in hun werk.

Minet Muizelaar - Bewustzijnscoach voor
gescheiden ouders
‘Je leven weer opbouwen na een scheiding vanuit
rust en vertrouwen en het gevoel dat je ten
diepste goed bent, ongeacht de keuzes die je
gemaakt hebt. Zodat je vrij en onafhankelijk verder
kunt na je scheiding.’ Daar helpt Minet gescheiden
ouders bij.

Carola Jobse- Wattel - Mimosa Coach
Carola coacht prikkelgevoelige kinderen en hun
ouders. Ze leert kinderen en hun ouders zichzelf
beter te begrijpen door open te zijn over
hooggevoeligheid. Carola gebruikt de ‘Aan het stuur-
methode’ om prikkelgevoelige kinderen en
volwassenen grip te laten krijgen op de stemmetjes
in hun hoofd.

Eigenenwijze

HulpCoachingHelingBijScheiding

www.mimosacoach.nl

Mariska Petstra - Inside Out
Mariska coacht volwassenen 1 op 1, verzorgt
Groepsgeluk-trainingen op scholen en teamtrainingen.
Mariska combineert systemisch werk met de ‘Aan het
stuur’-methodiek.

 Inside Out 

https://www.facebook.com/eigenenwijze/
https://www.facebook.com/HulpCoachingHelingBijScheiding/
https://www.mimosacoach.nl/
http://www.facebook.com/eigenenwijze
http://www.facebook.com/HulpCoachingHelingBijScheiding
http://www.mimosacoach.nl/
https://www.facebook.com/CoachInsideOut/
http://www.talententijd.nlhttps/www.facebook.com/CoachInsideOut/


Irma Ruinen - Irmagine: vanZELFsprekend
ondernemen.
Als ondernemer kan je vol ideeën, vragen, kritische
stemmetjes in je hoofd zitten en grote uitdagingen
voor je zien. Je passie en ideeën weet je maar niet
concreet te maken. Irma combineert de ‘Aan het stuur’
methode en systemisch werk zodat  jij ongelimiteerd 
en vol vertrouwen je doel(en) bereikt. Waarvan je niet
eens wist dat ze bestonden.

Irmagine

Ana Dundjerovic - Head-to-heart.nl
Ana is SKJ geregistreerd jeugdzorg- en psychiatrie
hulpverlener en ‘Aan het stuur’- coach voor de zorg en
onderwijs medewerkers die te maken krijgen met
stress en burn -out klachten.  Ze begeleidt en
ondersteunt professionals bij het ontdekken (traceren)
van oorsprong van stress en overbelasting en het
(her)vinden van een balans tussen in- en ontspanning
op de werkvloer en/of in de privé situatie. Het (nieuw)
begin van  het plezier in je beroep in de zorg start bij
de welzijn en welbevinden bij jou als zorgprofessional.

Head-to-Haert

Heb je een vraag voor één van de "Aan het Stuur" coaches, dan kun
je op de foto van de coach klikken om rechtstreeks op de website
van de betreffende coach te komen. Je kunt ook een email sturen
naar info@aanhetstuur.nu

Contact

https://www.facebook.com/IRMAGINE-vanzelfsprekend-ondernemen-100328841442999/
https://www.head-to-heart.nl/
http://aanhetstuur.nu/
https://www.facebook.com/IRMAGINE-vanzelfsprekend-ondernemen-100328841442999/
https://www.head-to-heart.nl/

