
Journaling 
(ofwel dagboek bijhouden)

Leer jezelf kennen



De kracht van
journaling!
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De eerste stap 
Gefeliciteerd met de eerste van vele stappen om jezelf te leren kennen.

Zelfonderzoek ofwel je gedachten onder woorden brengen is echt het BESTE wat je kunt doen als je wilt

werken aan je geluk en je persoonlijke ontwikkeling.

In het Nederlands heet dat ‘een dagboek bijhouden’. Dat doet me denken aan hoe ik als klein meisje

mijn dagen beschreef in een klein boekje met een slotje erop. Het had iets ‘sneakies’, iets geheims. 

Dat vind ik niet helemaal passen bij wat het effect kan zijn op jou als volwassene.

Daarom heb ik het liever over ‘journaling’. 



Inmiddels weet ik dat journaling echt helpt, als je het tenminste consequent doet.

Vroeger vond ik het tijdverspilling. Dat komt misschien ook omdat ik het deed zoals ik als klein meisje

deed met mijn dagboek. Ik schreef op hoe mijn dag was. 

Eigenlijk was het meer een brain dump van wat er op dat moment in mijn hoofd zat. En hoewel het niet

slecht was om te doen, voelde het alsof ik klaagde over mijn leven en de wereld zonder dat ik echt vooruit

ging. Als ik dan terugbladerde, zag ik dat ik maanden ervoor exact hetzelfde had opgeschreven. Geen

echte vooruitgang dus. Dus ik begreep niet helemaal wat hier nu het nut van was. 

Gelukkig maakte ik kennis met het journaling concept met gestructureerde vragen. Dat hielp me echt

vooruit doordat ik mezelf beter ging begrijpen. Met als gevolg dat ik me bewuster werd, meer helderheid

en perspectief kreeg waardoor ik uiteindelijk keuzes maakte die echt bij mij pasten.

Dit is je kracht.

Door mezelf vragen te stellen en dan te schrijven wat in me op kwam, ging ik mezelf beter leren kennen en

daardoor kwam ik meer in mijn kracht te staan. 

Het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven is jezelf kennen en liefhebben.

"Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, ontwaakt." ~ Carl Jung

Houd in gedachten dat de vragen slechts dienen als geheugensteuntjes, voor jou om naar binnen te gaan

en je gedachten te bevragen.

Geniet van de innerlijke reis naar grootsheid

xoxo

Chris
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Journaling: de wetenschap

1. Journaling is therapeutisch

Volgens een psycholoog van de UCLA is gebleken dat wanneer je je gevoelens van woede,

verdriet en pijn op papier zet, ze minder intens worden.

Hun studie combineerde de boeddhistische leer met moderne neurowetenschappen. Ze

onderzochten wat de amygdala deed. Dit is het gebied van de hersenen die als een

alarmbel dient om ons biologische systeem te activeren om ons te beschermen in tijden

van gevaar.

Wat ze vonden is dat als je je gevoelens onder woorden brengt, het de reactie in de

amygdala vermindert en de prefrontale cortex activeert. Ofwel: het vertraagt de

emotionele reactie. Vergelijk het met de manier waarop je remt als je rijdt en een oranje

licht ziet.

2. Vermindert angst

Je zorgen opkroppen heeft nooit iemand geholpen, maar erover schrijven was bijna net zo

goed als ze uitspreken bij een therapeut. Een studie van de Michigan State University

studie leverde neuraal bewijs van deze praktijk dat het cognitieve middelen vrijmaakte

bronnen. Met andere woorden, je hersenen konden deze zorgen loslaten en ruimte maken.

3. Kan je helpen slapen
Wie wil daar niet meer van! Terwijl er veel onderzoek wordt gedaan naar de voordelen van

een goede nachtrust, leverde het onderzoek van Sleep Neuroscience and Cognition Lab

van Baylor University het bewijs dat het schrijven van een to-dolijstje om gedachten en

zorgen kwijt te raken de deelnemers sneller in slaap laat vallen dan degenen die een

dagboek bijhielden over 'voltooide taken'.

Zo fascinerend dat dit eenvoudige proces zulke diepgaande effecten kan hebben.

https://www.international.ucla.edu/buddhist/article/72539
https://education.msu.edu/people/apol-laura/
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Journaling: de voordelen
1. Verheldert je gedachten en gevoelens. Door een paar minuten de tijd te nemen om je

gedachten en gevoelens op te schrijven, zal je snel meer inzicht krijgen in je innerlijke

wereld.

2. Ken jezelf beter. Door routinematig te schrijven, leer je jezelf kennen waardoor je je

gelukkig en zelfverzekerd voelt. Je wordt ook duidelijker van situaties en mensen die je

niet dienen. Met andere woorden, je begint je bewust te worden en vertrouwd te raken met

je gedragspatronen.

3. Stress verminderen. Schrijven over emotioneel geladen gevoelens, helpt om de

intensiteit van de emotie te verminderen. Dat geeft je de daarna de ruimte om aan

zelfonderzoek te doen.

4. Problemen effectiever oplossen. Gewoonlijk lossen we problemen op met het linker

analytische brein. Dat is beperkt van aard. Schrijven deblokkeert de creativiteit van de

rechter hersenhelft, die meer intuïtief is en daarom meer superieure oplossingen kan

bieden.

5. Meningsverschillen met anderen oplossen. Schrijven over misverstanden in plaats van

het op te kroppen, kan enorm helpen bij het zien van een ander perspectief. Je krijgt

begrip voor de ander en met dit bewustzijn kun je creatieve oplossingen voor conflicten

vinden.



Let's begin!

Journaling prompts
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Zelfonderzoek
Welke gedachten heb ik over deze uitdaging?

Welke overtuigingen heb je over deze uitdaging?

Wat waren je verwachtingen over deze uitdaging?

Kun je het loslaten? Zo ja, wanneer?

Zo nee, wat is er nodig om mij te helpen deze uitdaging los te laten?

Welke uitdaging heeft me vandaag uit mijn kracht gehaald?

Waar moet ik mee stoppen?

Waarvan moet ik meer doen?

Welk liefdevol inzicht heb ik vandaag over mezelf geleerd?

Is er iets dat ik moet loslaten?

Waar ben ik vandaag dankbaar voor?

Je innerlijke stem

Waar heb je onrealistische gedachten over jezelf? Maak een lijst

Wat MOET je altijd doen? Maak een lijst

Waar in je lichaam voel je je vastzitten of tegengehouden? Sluit je ogen, haal diep
adem en word je bewust van de sensaties in je lichaam. Maak een notitie als er
kleuren, vormen of geluiden zijn.

Soms ga je afdwalen en komt er zo'n soort innerlijke Gremlin tot leven. Herken je dat?
Zo'n stem die je wel even vertelt hoe het zit en hoe dom/goedgelovig/klunzig je bent
geweest. Die Gremlin roept luid en soms heel vals van alles roept waardoor je je eigenlijk
alleen maar waardeloos gaat voelen. Journaling is een manier om die Gremlin te leren
kennen en temmen. Je wordt je bewuster en daardoor ben je zelf weer aan de macht.
Laat liefde weer de boventoon voeren. 
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Wat vertelt je innerlijke Gremlin je nu? Sluit je ogen en luister gewoon.

Hoe ziet hij of zij eruit? Hebben ze een naam? Zo niet, dan nodig ik je uit om ze een
naam te geven.

Welke regels heb je over hoe je je moet gedragen, die in de weg staan om vooruit
te komen?

Wat is datgene waarin je gelooft, dat je ervan weerhoudt volledig jezelf te zijn?

Hoe kun je meer zelfvertrouwen ontwikkelen?

Waar komt deze Gremlin (innerlijke overtuiging vandaan?

Wie zou ik zijn zonder deze gedachte of overtuiging? (het werk van Byron Katie).
Wat doet deze overtuiging voor jou?

Wat is de positieve intentie achter het houden van deze overtuiging?

Hoe weet je dat dit waar is X? X gebruik de naam van je innerlijke Gremlin

Waar zou ik meer begrip en vergeving voor mezelf kunnen opbrengen?

Wat zou er in mijn leven gebeuren als ik mijn zelfovertuiging zou verdubbelen? Laat
je verbeelding de vrije loop...

Wat is er mis met wie je NU bent?

Waar respecteer je jezelf nu niet?

Wat is er mis met wie je NU bent?

Waar respecteer je jezelf nu niet?

Met liefde reageren op je innerlijke Gremlin
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Je innerlijke wijsheid

Als je terug in de tijd kon reizen en jezelf ontmoeten als tiener, welke 3 dingen zou je
jezelf vertellen?

Hoe zou je leven eruit zien als je gewoon blij zou zijn met jezelf?

Wie ben je zonder labels, rollen en beschrijvingen?

Wie ben je nu en wie zou je willen worden?

Welke delen van jezelf ontken je of onderdruk je?

Welke delen van jezelf schreeuw je naar buiten?

Wat vind je leuk aan jezelf?

Wie probeer je te behagen?

Stel je voor dat je 90 jaar oud bent, gelukkig en gezond en je zit in een schommelstoel. Welk
advies zou je jezelf nu geven?

Het echte zelf ontdekken

Hoe nu verder?
Het mooiste dat je jezelf kunt geven, is om jezelf te kennen én onvoorwaardelijk van te
houden. Om jezelf te leren kennen, moet je stil worden. 

Om te weten wat je wilt en het leven te leven waarvan je altijd gedroomd hebt, moet je weten
wie je bent en welke gedachten je tegenhouden. Want alles begint met wat je denkt.

"Ik kan alles van me afschudden als ik schrijf; mijn zorgen verdwijnen, mijn
moed wordt weer geboren."

– Anne Frank.
.

Deze aanwijzingen zijn ontworpen om je te helpen de ECHTE zelf te ontdekken, de jij die er
ALTIJD is. Je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken omdat het in je zit.

Echt contact maken met de ECHTE JIJ is een reis, en niet een die kan worden genomen of
opgelost kan worden in één sessie.



Ik heb zelf ervaren wat een rijkdom zelfkennis is. Hoe belangrijk het is je bewust te zijn van
wat je écht wilt. En vooral ook te genieten van de reis, het proces om daar te komen. 
Er komen zoveel mooie dingen op je pad als je er open voor staat! 

Journaling is een van die technieken die daar echt bij helpen. 
Dat heb ik ook mogen ervaren bij de klanten die ik coach. Vrouwen, die net als ik, in het begin
wat vreemd aankeken tegen dit concept. Het ook moeilijk vonden om een ritme te vinden.
Waar moet ik dan over schrijven, werd me vaak gevraagd. 

Je kunt nooit te oud zijn om te beginnen. Of je nu 17 of 77 bent, begín. Wel is het belangrijk
dat je er een routine van maakt. Anders vergeet je het binnen no-time. 

Wat journaling brengt, is een verandering van binnenuit. Je gaat zelf anders tegen de wereld
aankijken. Daarmee verandert alles en zie je het vanuit een nieuw perspectief. 

 "Niets verandert, maar alles verandert". Ik weet dat dit een beetje abstract kan klinken. Wat ik
bedoel, is dat er niets veranderde om me heel en compleet te voelen. Ik veranderde, en toen
veranderde mijn omgeving. Zo krachtig!

Velen denken dat ze deze reis alleen kunnen ondernemen, maar dat is op zich zelfsabotage
en één van de grootste fouten die ik zie. Ik weet dit uit eigen ervaring, want ik heb het
geprobeerd en de waarheid is, dat ik alleen maar tijd heb verspild. De geheime ingrediënten
voor persoonlijke transformatie zijn verantwoording, herhaling, toewijding en discipline.

Als je een verlangen hebt om je ware zelf te zijn, gevuld met liefde, mededogen, vreugde, en
los te komen van de beperkende gedachten in je hoofd, kan ik je als coach misschien helpen.
Klik dan hieronder om een afspraak te maken voor een gratis gesprek van 30 minuten om te
zien of we bij elkaar passen.

Plan HIER je gratis 30 minuten durende vrijblijvende chat.

Je bent geboren voor grootsheid, gezondheid en een overvloed aan vreugde en geluk, maar je
moet het claimen. Het ligt voor het grijpen als je durft!
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xoxo

Chris

https://calendly.com/puur-chris/aangenaam-kennis-te-maken


""ALL OUR DREAMS
CAN COME TRUE,
IF WE HAVE THE

COURAGE TO
PURSUE THEM."
– WALT DISNEY.

"


