
Reuma Reset Challenge, Dag 23 - Wat denk je (over je) zelf? 

Arceer hieronder de belemmerende overtuigingen die je herkent van jezelf: 
 

● Ik moet het altijd alleen doen 
● Ik doe het nooit goed genoeg 
● Ik ben te jong / te oud 
● Ik heb niet genoeg geld 
● Ik ben niet aantrekkelijk genoeg 
● Ik moet het perfect doen 
● Ik moet alles tegelijkertijd doen 
● Ik moet het beter doen dan anderen 
● Ik moet alles onder controle houden 
● Ik ben verantwoordelijk voor... 
● Als ik het niet doe, dan gebeurt het niet 
● Ik kan zaken niet loslaten 
● Ik kom niet aan mezelf toe 
● Ik kan geen 'nee' zeggen 
● Ik ben bang om afgewezen te worden 
● Ik loop mezelf voorbij 
● Ik kan niets aan een ander overlaten 
● Ik word geleefd 
● Ik vind alles belangrijk 
● Ik moet iedereen te vriend houden 
● Ik trek alles naar me toe 
● Ik heb geen grip op het leven 
● Ik hoor er niet bij 
● Ik ben bang om te falen 
● Er is niet genoeg voor mij 
● Ik moet hard werken voor mijn geld 
● Ik moet de lat hoog leggen voor mezelf 
● Ik ben chaotisch 
● Ik ben een solist 
● Ik heb niet genoeg gestudeerd 
● Ik moet alles meemaken 
● Ik mag niets missen 
● Ik pleeg roofbouw op mijn lichaam 
● Ik word bijna nooit gewaardeerd 
● Ik heb geen ruimte voor mezelf 
● Ik laat me beïnvloeden door mijn omgeving 
● Ik kan geen grenzen stellen 

 
Als je daarmee klaar bent, kan je verder met het vervolg van deze opdracht.  



Reuma Reset Challenge, Dag 23 - Wat denk je (over je) zelf? 

 

Ga eens op zoek naar 'open vragen' die helpend zouden kunnen zijn. 

 

Een overtuiging als 'Ik moet het altijd alleen doen', kan een open vraag opleveren als 

'Wie zou wat taken van me over kunnen nemen?'.  

Of 'Ik doe het nooit goed genoeg' - 'Wie bepaalt wanneer het goed genoeg is?' of 

'Wat maakt dat ik nooit genoegen neem met wat ik doe?' 

In het algemeen is een vraag zoals 'Wat zou er gebeuren als ik ... (niet) zou doen?' 

Een vraag die het ook altijd goed doet is: 'Is mijn overtuiging hierover wel 100% 

waar? Wat zijn de uitzonderingen?' 

 

Ga voor jezelf eens op zoek naar helpende gedachten bij de beperkende 

overtuigingen die je hebt opgeschreven. 

 

Nu is het de uitdaging om de beperkende overtuigingen te gaan herkennen op het 

moment dat je ze denkt. En op dat moment jezelf te verrassen met een open vraag 

die je impasse kan oplossen. 

 


