
 

 



 

Stoppen met piekeren… 

        begint bij bewustwording.  

 

Stap 1 is jezelf bewust worden dat je piekert. Je kunt namelijk 

niet iets stoppen waar je je niet bewust van bent. 

Stap 2 is weten dat jij bepaalt welke gedachten er in jouw 

hoofd blijven. Onbewuste gedachten kun je bewust 

beïnvloeden. 

Stap 3 is daadwerkelijk stoppen met piekeren. Dat doe je met 

de volgende tips en technieken. 

 Hou jezelf bezig. Door actief bezig te zijn heb je geen 

tijd om te piekeren. Pieker je over al het werk wat nog 

gedaan moet worden, neem dan deze tijd om een to do 

lijst te maken en start met je eerste klusje. Pieker je over 

iets anders, gebruik dan deze tijd om achterstallige 

klusjes te doen of doe iets waar je hersenen druk mee 

bezig moeten zijn, zoals een kruiswoordraadsel.  

 Zoek afleiding. Maak een wandeling. Tijdens een 

wandeling ben je in de buitenlucht en kom je in beweging. 

Juist door deze combinatie kom je vaak tot oplossingen en 

antwoorden. Je beide hersenhelften worden op deze 

manier in balans gebracht, waardoor ratio en gevoel meer 

op 1 lijn komen. Kijk om je heen en zie hoe de natuur 

gewoon zijn gang gaat. Kan ze je iets vertellen over jouw 

probleem.. Misschien moet je geduld hebben…. zoals de 

bomen die heel langzaam groot worden. Of zie je de 

bloem die geduldig wacht tot de bij hem vind. Loop je te 

strompelen over keien, neem dan eens zo een kei in je 

handen, voel de kracht ervan en kijk eens bij jezelf of jij 

op dit moment wat meer kracht kan gebruiken. Als je er 



even echt bij stilstaat krijg je vaak duidelijk waar je mee 

worstelt of wat je nodig hebt. 

 Zoek andere mensen op. Leg het piekeren voor aan 

mensen die om je geven. Vaak lucht het al heel erg op als 

je er niet alleen mee in je hoofd blijft lopen. Maar je kunt 

er ook rationeler naar kijken als je het uitspreekt. Andere 

mensen kunnen er hun licht op schijnen. Een andere kijk 

op je zorgen, zorgt vaak al voor verlichting. Je kunt het 

delen en hoeft niet alles alleen te dragen. 

 Neem een beslissing. Te veel wikken en wegen maakt 

het niet gemakkelijker..maak een beslissing en accepteer 

de gevolgen ervan. Vaak zit je gevoel goed. Probeer meer 

te voelen zonder dat je je ratio te veel gaat volgen. 

Wikken en wegen kost je veel energie zonder dat je er 

verder mee komt.. Ook dat is een beslissing nemen..je 

neemt zo de beslissing om stil te blijven staan zonder dat 

er beweging komt in je probleem. En kost bergen energie 

die je beter kunt gebruiken om de oplossing die je kiest 

uit te voeren. 

 Leer ontspannen. Simpele ontspanningsoefeningen 

zorgen ervoor dat je minder piekert en meer in het 

moment leeft. Je kunt gaan mediteren, maar een simpele 

ademhalingsoefening doet al wonderen.. Haal een aantal 

keer bewust adem..adem net iets langer uit dan dat je 

inademt.. Herhaal dit een paar keer en blijf met je 

gedachten bij die ademhaling. Je zult merken dat je 

lichaam al snel meer ontspant. 

 Luister naar muziek. Muziek kan ons op allerlei 

manieren raken en ontroeren. Vind je het moeilijk om 

muziek met een herinnering te horen, kies dan nu even 

voor vrolijke muziek of iets waar je een fijn gevoel bij 

krijgt.. Zing mee! Zingen en neuriën gaan niet samen met 

denken. 

 Schrijf. Schrijf je zorgen van je af, gooi ze uit je hoofd. 

Het papier onthoudt ze voor je en kijk er op een ander 



moment nog eens naar. Vaak zie je dan ineens wel de 

oplossing. 

 Zorg goed voor jezelf. Wie goed in zijn vel zit, piekert 

minder. 

 Tel je zegeningen. Kijk eens naar wat er allemaal goed 

gaat…naar wat je al bereikt hebt in je leven. En kijk ook 

eens naar welke problemen je al gehad hebt en die zich 

uiteindelijk vanzelf hebben opgelost. Of waar jij vanuit je 

gevoel een geschikte oplossing voor hebt bedacht. 

 Vertrouw op jezelf. Je hebt al duizenden keuzes 

gemaakt, bewust en onbewust. Je hebt jezelf 

waarschijnlijk al heel vaak bewezen dat je beslissingen 

kunt nemen. En we maken allemaal ook wel eens een 

beslissing die we liever niet gemaakt hadden, maar ook 

dan komt er altijd weer een keuze om iets nieuws te 

proberen. Om een andere weg in te slaan. 

 Alles verandert. Niks blijft hetzelfde. We zijn constant in 

beweging, dus ook moeilijke tijden veranderen weer. 

Vertrouw er op dat alles goed komt. Als je het zelf gaat 

geloven heb je al veel meer kans dat het ook gebeurd. Je 

gedachten zijn heel krachtig. Verander negatieve 

gedachten in positieve gedachten. 

 

 

  



 

Leven zonder verwachtingen. 

 

 

Stel je eens voor….dat je zou leven zonder verwachtingen. 

Het leven zou je nooit tegenvallen. Je zou alle gebeurtenissen 

langs laten komen en niet teleurgesteld worden. 

Waaaaauw! Dat zou fijn zijn! 

Helemaal zonder verwachtingen zou het leven misschien ook 

wel een beetje saai maken, want als je naar Disney gaat met  

de kinderen, dan voel je ook wel dat verwachtingen fijn kunnen 

zijn. Maar helaas komt het vaker voor dat je teleurgesteld 

wordt. 

Jullie zijn 5 jaar getrouwd. Je “husbie” heeft een dagje vrij. Je 

komt thuis van je werk en verwacht dat manlief een grote bos 

bloemen voor je heeft. Of op zijn minst 5 schitterende rozen. 

Hij heeft zijn mooie kleren aangetrokken en verrast je met een 

romantisch etentje. Je ziet het al helemaal voor je!!! In 

jubelstemming rijd je naar huis… 

Maar dan…staat de vaat van gisteren nog op het aanrecht. 

Manlief heeft zijn “ bankhangbroek”  nog aan en is nog 

helemaal niet de deur uit geweest. Je wordt boos, of op zijn 

minst geïrriteert. Waarschijnlijk ben je zelfs verdrietig. 

Je kunt ook naar huis rijden zonder verwachting. Je komt 

binnen, het huis is rommelig, je wordt er niet direct blijer van, 

maar je had geen verwachtingen van de situatie. Je herinnert 

hem eraan dat het jullie trouwdag is en met een beetje geluk 

springt meneer op van de bank en verrast je alsnog. 



Als iets anders uitpakt dan dat je verwachtte dan krijg je een 

klap te verwerken. Er ontstaat een reactie, die heftiger is dan 

als je niks verwacht. Je voelt je naar aanleiding van je 

verwachting, blij, boos, teleurgesteld, verdrietig, verbaasd 

of verrast. 

Maar het kan ook zijn dat je heel veel van jezelf verwacht. Je 

staat vol goede moed op om een dagje thuis te werken. Maar 

door omstandigheden kom je maar niet aan werken toe of je 

concentratie wil maar niet komen opdagen. Je blijkt niet aan je 

eigen verwachting te kunnen voldoen. Daarom heb je een hekel 

aan jezelf, aan je eigen gedrag. Wat er voor zorgt dat je nog 

minder gedaan krijgt en je in een visuele cirkel terecht komt. Je 

zit ineens helemaal niet meer lekker in je vel. 

We hebben allemaal zo onze verwachtingen en meestal zorgen 

ze voor problemen. We zijn er heel goed in, om die dagdromen 

mooier of juist veel slechter te maken dan de werkelijkheid. Ja 

soms pakt het goed uit en worden ze zelfs overtroffen. Maar als 

je geen verwachtingen hebt, kun je heel erg blij zijn met hoe 

de situatie uitpakt. 

Hoe doen we dat!  

In het begin is het niet gemakkelijk. We doen dit namelijk al 

een heel groot deel van ons leven. Maar je kunt er altijd mee 

beginnen. En zo jezelf leren om zo weinig mogelijk 

verwachtingen te hebben. Van jezelf en van de rest van de 

wereld. 

Verwachtingen komen voort uit een vals gevoel van controle 

hebben. Het leven doet gewoon zijn ding en maakt zich niet 

druk over wat jij allemaal verwacht. Andere mensen zijn ook 

vaak met iets anders bezig dan dat jij denkt. En zullen 

misschien heel verbaasd reageren als jij verteld wat je 

verwacht had. 



Val andere mensen niet lastig met wat jij verwacht. Tenzij de 

verwachtingen van te voren verteld worden en productief 

werken voor iedereen die ermee te maken heeft. Maak dan je 

verwachtingen vooraf duidelijk. 

Wees vooral lief voor de mensen die jij lief hebt. En stel je 

verwachtingen bij. Dan kun je meer genieten van wat zij je uit 

zichzelf geven. Je hebt minder frustratie en meer liefde om je 

heen. 

Je kunt doelen hebben en toch minder verwachtingen. Vaak 

wordt het leven zo gemakkelijker en een stuk leuker. Ervaar 

het moment als het zich aan dient en laat je verrassen.  

 

 



               Van negatief naar positief 

                          Gedachten vragen. 

 

Heb jij geregeld last van negatieve gedachten? En wil jij graag 

positiever in het leven staan? Dan heb ik hier een aantal 

gedachten vragen voor je. Die je helpen negatieve gedachten 

te laten oplossen. 

 Klopt deze gedachte of heb ik hem zelf verzonnen? 

 Is er een bewijs dat deze gedachte klopt? 

 Helpt deze gedachte me vooruit? 

 Als ik deze gedachte toe laat, los ik dan mijn probleem op? 

 Welke positieve gedachte kan ik ervoor in de plaats 

zetten? 

Negatieve gedachten komen bijna altijd voort uit angst. En 

angst is een slechte raadgever. Je zet dan zelf beren op de 

weg. 

In bijna elke situatie kun je iets positiefs ontdekken. Het is 

soms wel een kwestie van even zoeken. Maar waarom zou je 

een negatieve gedachte geloven? 

 Trap niet in het gedachten spelletje wat je zelf verzint. 

Het lukt misschien niet elke keer als je begint, maar elke keer 

dat het wel lukt, heb je je leven weer een beetje leuker 

gemaakt. Het is dus wel iets wat het oefenen waard is! 

Ga voor een positieve kettingreactie en je leven wordt een stuk 

leuker en eenvoudiger. 

 

 

 



Ben jij lief voor jezelf? 

 

Houden van jezelf is misschien wel het moeilijkste wat er is. 

Je zelfvertrouwen heb je voor een groot gedeelte zelf in de 

hand. Het is belangrijk voor een Fijn Leven en voor je geluk. 

Het neemt veel beperkingen en belemmeringen in je leven weg. 

Zoals met zoveel dingen verschilt je zelfvertrouwen van dag tot 

dag. 

Nare ervaringen, mislukkingen, genante situaties kunnen je 

zelfvertrouwen doen afnemen. 

Positieve ervaringen, successen en geloof ik je eigen kunnen, 

doen je zelfvertrouwen groeien. 

Door je bewust te zijn van deze bewegingen kun je je 

zelfvertrouwen beter in de hand leren houden. 

Als je zelfvertrouwen dan daalt, kun je er gelijk wat aan doen. 

Koester je zelfvertrouwen.. je moet er lief voor zijn en dus…  

 

Lief voor Jezelf! 

 

In de ideale wereld groeit je zelfvertrouwen elke dag een 

beetje. 

Dan bewijs je jezelf elke dag dat je er toe doet. Daarom is het 

slim om de juiste gewoontjes aan te leren die je zelfvertrouwen 

op peil houden. 

Wat kun je doen! 



 Zoek niet naar je imperfecties. Als kind kon je gewoon 

lekker opscheppen over wat je allemaal goed kon. 

 De maatschappij heeft ons dat afgeleerd en eigenlijk is dat 

jammer. Waarom zou je niet vertellen wat je goed kunt? Je 

kunt er anderen mee helpen die deze kwaliteit niet hebben. 

Of juist samenwerken. Zoek nog eens naar jouw 

kwaliteiten. De dingen die je goed kunt. Iedereen heeft zijn 

kwaliteiten. Die voor jezelf misschien niet veel waard lijken 

of gewoon zijn. Maar die voor anderen, die ze niet hebben,  

heel bijzonder kunnen zijn. 

 We zijn allemaal uniek geboren. En daardoor al perfect! Je 

hebt een kwaliteit die niemand anders heeft of meerdere 

kwaliteiten die mensen om je heen niet hebben. Ontwikkel 

deze kwaliteiten. 

 Maak doelen voor jezelf. Schrijf bijvoorbeeld een boek als 

daar je interesse ligt. Iets wat je echt graag witl…lukt je! 

Maakt onmogelijk mogelijk al zul je er wel wat tijd, werk 

en geduld in moeten stoppen en tegenslagen overwinnen. 

 Maak het doel haalbaar. Begin met 1 regel te schrijven en 

leg jezelf niet op dat het boek morgen klaar moet zijn. 

Begin met kleine stapjes, vraag hulp. Je hoeft het wiel niet 

zelf uit te vinden. Praat met mensen over je doel, het 

motiveert je om door te zetten en je zult zien dat er soms 

uit onverwachte hoek hulp komt om die droom te 

verwezenlijken. 

 Alle succesvolle mensen maken fouten. Jij ook!. Leer er 

van, de volgende keer weet je dat het zo niet moet en ga 

door…dit ligt alweer in je verleden. 

 Ben niet hard voor jezelf. Vergeef jezelf als het niet gegaan 

is zoals jij wilde of een dag vol angst en negatieve 

gedachten zat. Je bent aan het leren. Schouders eronder 

en weer in het nu gaan staan. ( Als mijn dag tegenzit, 

neem ik op een bepaald moment het besluit om opnieuw 

aan vandaag te beginnen. Gewoon op dat moment, met 

een schone lei en een positieve instelling  ). 



 Verzorg jezelf goed. 

 Verbeter je houding. Sta rechtop, alsof er een touwtje aan 

je kruin vast zit. En plak een glimlach op je gezicht. 

 Maak een lijst van wat jou uniek maakt. 

 Lukt het niet? Vraag aan familie, vrienden, mensen die jou 

kennen om een lijstje te maken of een woord waarom zij 

jou uniek vinden. Verbaas jezelf hoe andere mensen je 

zien! 

 Waar ben je blij mee? 

 Wat heb je bereikt? 

 Waar ben je trots op? 

 Vertel jezelf…..Ik ben goed zoals ik ben… en herhaal, 

herhaal, herhaal!!! 

 Focus op de stappen die je gaat zetten. 

 Ga iets doen wat je eng vind! Neem iemand mee die je 

helpt. Zet kleine stapjes en bewijs jezelf dat je het kunt! 

….Dat geeft pas een boost aan je zelfvertrouwen!!! 

 

QUOTE ( bron Omdenken) 

 

Vraag aan Ilse ( 7) bij een achtbaan. 

“ Durf je dat? “ 

“ Dat weet ik niet mama, ik moet eerst proberen of ik dat 

durf” . 

 

 Volg op twitter of facebook mensen die positieve quotes of 

verhalen vertellen  (Fijn Leven Life Coach bijvoorbeeld  ) 

 Schrijf alles wat lukt en de momenten dat je geniet van het 

leven in een mooi schrift, plak er foto’s bij. liefst met een 

mooie kaft die je zelf gemaakt hebt. Het moet een schrift 

zijn wat je aantrekt om er in te schrijven en te kijken. 

Komt er een dipje voorbij dan kun je dat snel uit de weg 

helpen door hier in te bladeren en her te beleven. 

Nu moet je nog iets met jezelf gaan afspreken. 



Zoals ik al zei moet je dit oefenen. Geen miljonair is rijk 

geworden door op te geven bij mislukking. Niemand heeft leren 

lopen zonder vallen en opstaan. 

Wilskracht kun je trainen net als een spier.  

 

 Ik ga ervoor elke dag meer zelfvertrouwen te krijgen 

 Ik ga oefenen en maak van positieve gedachten een 

gewoonte. 

 

ALLES BEGINT MET DE EERSTE STAP! 

 

“ achter elk muurtje valt een wereld te ontdekken”!! 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder voor het bonus hoofdstuk! 

 

 

Wat ga jij anders doen vandaag! 



 

Enige regelmaat in je leven is prettig en kost je dus ook relatief 

weinig energie. 

Toch kan af en toe een klein beetje variatie in je leven jou een 

enorme positieve boost geven!. 

Je krijgt er meer energie door en je zintuigen staan op scherp. 

Ook heeft het een zeer positieve invloed op je zelfvertrouwen. 

Als je buiten je comfortzone durft te stappen, al gaat het maar 

om iets kleins, voel je je sterker dan ervoor. 

Het hoeft niet wereldschokkend te zijn! Er zijn talloze dingen te 

bedenken waar jij je goed door voelt. 

Denk even na en schrijf op wat je anders gaat doen voor je reis 

naar een FIJN LEVEN. 

Go for it!  



Lukt het je niet alleen, twijfel dan niet om een 

afspraak te maken voor een 1 op 1 coaching in 

mijn praktijk of via skype coaching. 

Je kunt contact met me opnemen door te mailen naar 

info@fijnleven.com 

Of een appje of telefoontje naar: 

0652668717 

Dit E-Book werd je aangeboden door 

Vivian Halmans 

Fijn Leven Life Coaching 
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