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Hallo!
Van harte welkom in dit boekje! Dit boekje is voor jou bedoeld als je wilt 
ontdekken hoe jouw gedachten voor je gevoel zorgen. 
Als je dat weet, dan kun je, als je dat wilt, zelf je gevoel veranderen, door 
expres van gedachten te veranderen.

In dit boekje vind je interessante weetjes, verhalen, spelletjes en meditaties, 
allemaal over hoe je gedachten voor je gevoel zorgen.

Dit Miniboekje hoort bij het boek Gedachte-Kracht. Misschien heb je het al. 
Als je het boek nog niet hebt kun je het kopen op de website
 www.gedachte-kracht.nl. Je kunt het daar ook gratis downloaden.

Heel veel plezier met dit boekje! We horen heel graag wat je ervan vindt.

Hartelijke groeten, 
ook namens Ilse,  Nicole
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Weetjes over je hersenen
Je hersenen sturen een gevoels-boodschap naar je lichaam, als je een 
gedachte gelooft. Of die gedachte nu waar is, of niet!

Je hersenen weten niet of een gedachte die je denkt echt waar is, of dat je 
gedachte fantasie is. Elke gedachte die JIJ GELOOFT, of die gedachte nu 
waar is, of niet waar is, nemen je hersenen serieus. Als jij het gelooft, geloven 
je hersenen het ook. Als je hersenen denken dat iets echt waar is, dan geven 
ze bliksemsnel een gevoels-boodschap door aan je lichaam. 

Vergissing
Misschien heb jij je wel eens vergist. Bijvoorbeeld: 
Je wordt op tijd wakker, maar je denkt dat je je 
verslapen hebt. Je gelooft dus per ongeluk de 
gedachte 'ik heb me verslapen'. Als jij de 
gedachte 'ik heb me verslapen' gelooft, geloven je 
hersenen die gedachte ook. Je hersenen maken 
dan supersnel een gevoel van schrik in je 
lichaam, waardoor je hart sneller begint te 
kloppen. Je voelt dan schrik in je lichaam, terwijl 
het alleen maar een vergissing is.

Herinnering
Misschien denk je wel eens terug aan iets vervelends dat gebeurd is. 
Bijvoorbeeld: Er toeterde vorige week opeens een auto heel hard, daar ben je 
toen van geschrokken. Je denkt weer terug aan het harde getoeter. Als jij de 
gedachte 'straks toetert er weer een auto' gelooft, geloven je hersenen die 
gedachte ook. Je hersenen maken dan supersnel een gevoel van 
zenuwachtig zijn in je lichaam, waardoor je hart sneller begint te kloppen. Je 
voelt je dan zenuwachtig, terwijl het alleen maar een herinnering is.

Zorgen maken
Misschien maak jij je weleens zorgen. Bijvoorbeeld: Je bent bang dat je de 
trein zal missen. Als jij de gedachte 'straks mis ik de trein' gelooft, geloven je 
hersenen die gedachte ook. Je hersenen maken dan supersnel een gevoel 
van paniek in je lichaam, waardoor je hart sneller begint te kloppen. Je voelt 
je dan bang en je maakt je zorgen, terwijl er nog tijd genoeg is, om de trein te 
halen.
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Tip!
Gebruik je fantasie en denk expres leuke 
gedachten. Dan geven je hersenen een fijne 
gevoels-boodschap aan je lichaam. Fantaseer 
bijvoorbeeld over hoe gezellig het volgende week 
kan gaan worden. Of denk terug aan gelukkige 
herinneringen. Of zet een vrolijk muziekje op en 
fantaseer dat je op een mooi plekje bent, met je 
lievelingsdier.

Meer hersenweetjes
Je hersenen sturen hormonen als boodschappers naar de rest van je 
lichaam, om een gevoel in je lichaam te maken. Vandaar dat je het in je 
lichaam voelt, als je een gedachte gelooft.

Je hersenen zou je kunnen zien als een soort internet in je hoofd. Je 
hersenen bestaan uit 100 miljard (!) zenuwcellen, die informatie aan elkaar 
doorgeven. Dat doen ze door heel kleine elektrische stroompjes naar elkaar 
te sturen. Als je een gedachte denkt, dan bliksemen er dus heel kleine 
elektrische stroompjes in je hersenen.

Boodschappendienst 
Met deze elektrische stroompjes in je hersenen worden nieuwtjes uit de 
hersenen zo snel mogelijk doorgegeven aan je lichaam. De nieuwtjes worden 
doorgegeven door hormonen. Hormonen zijn onzichtbaar kleine 
boodschappers die vanuit je hersenen het lichaam in gestuurd worden. Ze 
verplaatsen zich bliksemsnel via je bloedvaten.

Als je een bange gedachte gelooft, dan sturen je 
hersenen een vleugje van het hormoon 'adrenaline' 
in je bloedbaan. Dat zorgt ervoor dat je lichaam 
schrikt. Het hormoon adrenaline helpt je lichaam om 
meteen klaar te zijn voor een noodgeval. Zo kun je 
vluchten of vechten. 
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Zo voelt het, als het hormoon adrenaline zijn werk doet:

Je ademhaling gaat sneller en je hart klopt sneller.

Je pupillen in je oog worden groter, zodat je beter kunt zien.

Je let opeens heel goed op, op alles om je heen.

Je handpalmen gaan zweten.

De tijd lijkt langzamer te gaan, je kan heel snel reageren.

Er zijn heel veel verschillende hormonen, die ieder een eigen boodschap 
hebben. Dit zijn nog twee voorbeelden:

Het hormoon dopamine geeft een fijn gevoel en zorgt ervoor dat je zin 

hebt om aan de slag te gaan.

Het hormoon oxytocine wordt aangemaakt als je het fijn hebt, samen 

met iemand, zoals bij aankijken, aanraken en knuffelen.

Als je dus een gedachte denkt, dan voel je meteen het bijbehorende gevoel in 
je lichaam. Nu weet je hoe dat zit: Hormonen geven de boodschap van je 
hersenen vliegensvlug door aan je lichaam. Daardoor lijkt je gedachte nóg 
echter. Omdat je het ook écht voelt. En daardoor is het makkelijk om dezelfde 
gedachte steeds maar opnieuw te blijven geloven. Want door een angst-
gevoel in je lichaam ga je vaak meer bange gedachten denken.

Tip!
Als je een vervelend gevoel wil veranderen, probeer 
dan dit eens: Let een poosje alleen op je ademhaling. 
Want als je op je ademhaling let, dan denk je geen 
nieuwe vervelende gedachte. De hormonen blijven nog 
een poosje hun boodschap bezorgen, ook als je al 
opgehouden bent met het denken van de gedachte. 
Maar je zal merken dat het gevoel na een poosje 
minder wordt. Na maximaal 90 seconden (dat is 
anderhalve minuut), is de gevoelensgolf meestal weer 
gekalmeerd. En jij dus ook!
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Nog meer weetjes
Meer weetjes over Gedachte-Kracht lezen? Lees dan 'Ontdekkingen over 
gedachten' (bladzijde 6) en 'Hoe gedachten voor je gevoel zorgen' (bladzijde 
8) uit het boek Gedachte-Kracht.

Verhalen
In deze verhalen ontdek je, samen met Yessie, hoe gedachte-kracht werkt.
Zoek een fijn plekje om zelf te lezen, of ontspan lekker als iemand deze 
verhalen aan je voorleest.

Lenteverhaal
Het is lente en Yessie geniet er enorm van.
Ze is op een open plek in het bos en ze ligt op haar 
buik in het gras. Haar hoofd leunt op haar haar 
handen en ze wiegt haar onderbenen heen en 
weer. 
Het is nog vroeg in de ochtend en best wel fris. 
Yessie heeft geen vest meegenomen. Ze heeft 
alleen een T-shirt aan en ze heeft kippenvel op 
haar armen. Haar buik is een beetje nat geworden 
door het vochtige gras, maar dat maakt haar niets 
uit.
De zon schijnt al warm. Ze voelt de warmte van de 
zon op haar rug, benen, armen en hoofd.
Haar ogen zijn gericht op een witte vlinder. De vlinder lijkt te dansen door de 
lucht. Een lentedans, speciaal voor haar. 

Verderop, aan de rand van de bosweide is een konijnenhol. Vandaag is het 
de eerste dag dat de pasgeboren konijntjes voorzichtig en nieuwsgierig 
tegelijk, stap voor stap, uit het hol kruipen.
Er zijn vijf heel kleine, bruine konijntjes. Één van de konijnen is anders dan de 
anderen. Zijn oortjes wijzen naar de grond en bij elke hup flapperen ze op en 
neer. De oren van de andere konijntjes wijzen recht omhoog. Het 
hangoorkonijntje vindt het reuze spannend om buiten te zijn. Er zijn zoveel 
nieuwe geuren te ruiken, die hij allemaal nog niet kent! Zijn snorharen trillen 
van opwinding.
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Even later hupt het kleine hangoorkonijn naar de rand van een bosmeer, dat 
vlakbij het konijnenhol ligt. Hij duwt wat rietstengels aan de kant om in het 
water te kunnen kijken. Hij ziet het water, maar in dat water ziet hij ook wat 
anders. Een konijn! Maar wat een raar konijn, het lijkt helemaal niet op zijn 
zusjes. Er is iets mis met de oren van het konijn. Ze staan niet mooi omhoog, 
maar ze hangen slap naar beneden, als een plant die te weinig water heeft 
gehad. Hij besluit erop af te gaan en hupt naar voren. O nee.... met een plons 
valt het jonge hangoorkonijn in het water. Het schrikt van de kou en de 
nattigheid en spartelt in paniek met zijn pootjes.

Yessie heeft de plons gehoord en iets in haar zegt dat ze beter even kan 
gaan kijken. Ze ziet het babykonijn meteen en heeft het net op tijd te pakken, 
voordat het kopje onder gaat.
Ze houdt het bibberende, kletsnatte konijntje tegen zich aan en droogt het zo 
goed mogelijk af met haar T-shirt. Het is bang. Zodra Yessie het konijn 
neerzet hupt het snel de veiligheid van zijn hol weer tegemoet.

Een paar dagen later is het hangoorkonijn van de schrik bekomen. Zijn 
nieuwsgierigheid wint het van zijn angst. Hij hupt naar de rand van het 
bosmeer, op zoek naar het vreemde konijn, dat hij in het water heeft gezien. 
Zijn zusje is meegekomen en samen kijken ze in het water.... Maar nu ziet het 
hangoorkonijn TWEE konijntjes in het water. Één gewoon konijn en één met 
rare oren. Het valt hem op dat het rare konijn al zijn bewegingen precies 
nadoet.... Op hetzelfde moment dat hij ze maakt! Dat is vreemd.... Maar dan 
beseft hij zich wat er aan de hand is. Er is geen ander konijn. Dat konijn is 
hijzelf.
"O nee.... er is iets mis met ZIJN oren. HIJ is een raar konijn. Had hij maar 
gewone oren, net als zijn zusjes." Hij wordt er verdrietig van.

Zijn zusjes merken dat hun broertje verdrietig is. En daarom proberen ze hem 
op te vrolijken. Ze vragen of hij meedoet met konijntje-over of konijnen-
tikkertje. Maar hij schudt droevig zijn hoofd en gaat stilletjes in een hoekje 
zitten. De rest van de dag voelt het hangoorkonijn zich verdrietig en ook als 
hij de volgende dag wakker wordt, is verdriet het eerste wat hij voelt. Hij kan 
er alleen maar aan denken dat er iets helemaal mis met hem is. Hij probeert 
of hij zijn oren weer normaal kan krijgen. Eerst duwt hij ze met zijn pootje in 
de lucht en hoopt dat ze rechtop blijven staan. Daarna probeert hij een lange 
grasspriet om zijn oren te binden, om ze rechtop te houden, maar dat lukt 
helemaal niet.

Dan ziet hij Yessie op de bosweide. Met de grasspriet tussen zijn tanden hupt 
hij naar haar toe. Misschien kan zij zijn oren omhoog binden.
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Het duurt ontzettend lang, voordat Yessie snapt dat ze de oren van het 
hangoorkonijn omhoog moet binden met de grasspriet. Ze vindt het maar 
gek. Maar het konijn lijkt vastbesloten, dus ze doet het maar.

De volgende dag zit het konijn al op Yessie te wachten. Het kijkt nog 
droeviger dan de dag ervoor. Zijn oren zijn geschaafd door de grasspriet. 
Snel maakt Yessie zijn oren los.
Yessie aait voorzichtig de donzige vacht van het hangoorkonijn en praat 
tegen hem.
"Je voelt je verdrietig, hè? Je wilt graag dezelfde oren hebben als je zusjes. 
Klopt dat?" Het konijn tilt zijn kop op en kijkt Yessie aan. Yessie begrijpt hem 
precies.
"Zou je je weer fijn willen voelen?" Natuurlijk wil hij dat!
Dan legt Yessie iets heel belangrijks aan hem uit.
"Je verdrietige gevoel komt niet door je oren. Je verdrietige gevoel komt 
omdat je een verdrietige gedachte over je oren denkt. Je oren kun je niet 
veranderen, maar wat je DENKT over je oren, kun je wel veranderen. Als je 
iets anders denkt over je oren, dan verandert je gevoel vanzelf mee."

Daar moet het konijn even over nadenken. Hij gelooft dat dat wel klopt... Op 
het moment dat hij voor het eerst de gedachte dacht dat er iets mis was met 
zijn oren, voelde hij verdriet.
Hij doet zijn best om wat anders te denken. Dan denkt hij: "Mijn oren zijn 
gewoon mijn oren. Dat ze hangen maakt mij juist een beetje bijzonder." Dat 
voelt een stuk beter! Vrolijk huppelt hij naar zijn zusjes, om samen met hen te 
gaan spelen.

Dit verhaal is eerder verschenen in Gedachte-Kracht-Vakantieboek nummer 
4.
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Zomerverhaal
Het is midden in de zomervakantie. Er 
zoemt een vlieg al botsend tegen het 
raam, sloom van de warmte. Yessie 
heeft net haar ontbijt gegeten, als haar 
lapjeskat Zoey op de tafel springt. Zoey 
snuffelt aan het bord. Haar adem blaast 
kruimeltjes opzij. Met haar ruwe 
tongetje likt ze kleine stukjes kaas op.

Als Yessie het ziet zegt ze met boze 
stem: “Kssjjjjt! Je weet best dat je niet 
op tafel mag!” Zoey mauwt even 
klagelijk en verdwijnt door het 
kattenluikje naar buiten. Op dat moment 
stoot Yessie haar kleine teen keihard 
tegen de tafelpoot en ze roept Zoey 
achterna: “Dat is jouw schuld, stomme kat!”

Als het kloppende gevoel van pijn in haar teen een beetje gezakt is, laat ze 
zich op de bank ploffen. Ze zweet nu al, terwijl ze nog niks gedaan heeft. Het 
zal wel een lange saaie dag worden, denkt Yessie.

Haar vader komt de kamer binnen en zegt: “Hé Yessie, waarom ga je 
vandaag niet ...” “Bemoei je met je eigen zaken!” valt Yessie hem in de rede. 
Vader besluit om zich niets van Yessies boze bui aan te trekken en loopt door 
naar de keuken om een kopje koffie voor zichzelf te maken. Hij laat Yessie 
met rust. In de keuken fluit hij een deuntje.

Yessie ergert zich enorm aan het gefluit en wil haar vader laten voelen hoe 
irritant hij bezig is. Ze loopt de achterdeur uit, terwijl ze tegen haar vader 
moppert: “Als jij zo nodig lawaai moet maken, dan ga ik wel weer weg. 
Dààààhàààag!” De deur slaat met een harde klap dicht. Yessie springt op 
haar fiets en trapt keihard, tot haar boze bui een beetje gezakt is. Ze fietst op 
een bospaadje, niet ver van het huis van haar vriend Hermit, misschien is hij 
wel thuis.....

Niet veel later zit Yessie met een groot glas water in haar hand op een 
boomstronk voor Hermits huisje. Hermit knikt af en toe en kijkt peinzend 
terwijl Yessie vertelt over hoe ongehoorzaam haar kat is en hoe haar vader 
haar weggepest heeft. Ze wordt er weer helemaal bozig van, als ze erover 
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vertelt. Maar het lucht ook wel op dat Hermit aandachtig naar haar luistert.

Dan is het een poosje stil, tot Yessie vraagt:”Wat vind jij daar nou van? Dat ze 
mijn zomervakantie verpesten met hun stomme gedrag?” Hermit kijkt Yessie 
vriendelijk, maar doordringend aan en vraagt haar:”Wil je echt weten wat ik 
denk? Of wil je horen dat je gelijk hebt?”

Die reactie had Yessie niet verwacht:” Huh? Wat bedoel je?”
“Nou,” legt Hermit uit, “Als je je boos of geïrriteerd voelt, dan kijk je met een 
boze bril naar de wereld om je heen. Dan lijkt het net of iedereen expres 
vervelende dingen tegenover jou doet. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te 
zijn.”

Yessies handen worden vuisten. Ze voelt het warme gevoel van boosheid 
vanuit haar borst naar haar gezicht kruipen, haar hoofd wordt een beetje rood 
en ze zegt met harde stem: “Oh, dus jij zegt dat het allemaal aan mij ligt!” Met 
kalme stem antwoordt Hermit: “Ik zeg dat de KEUS aan jou is. Jij kiest wat je 
over het gedrag van anderen denkt. Hoe wil je je voelen? Boos of kalm?”

Yessie laat zich van de boomstronk achterover in het gras vallen. Haar armen 
wijd. Eerst nog bozig, maar de woorden van Hermit klinken door in haar 
hoofd. “Hoe wil ik me voelen? Boos of kalm?... Boos of kalm? 
Boos.....of....kalm?”

“Kalm!” zegt Yessie met een serieus gezicht, terwijl ze overeind komt. “Hoe 
doe ik dat?” Hermit loopt weg en komt terug met drie hoepels. Hij legt de 
hoepels op een rijtje in het gras.

“Kom maar eens in de eerste hoepel staan, Yessie. In deze hoepel ben je een 
filmcamera. Je herinnert je precies wat er gebeurd is, zonder dat je er iets 
van vindt. Vertel eens over vanochtend: Wat zie je, wat hoor je? Wat gebeurt 
er?”
Yessie stelt zichzelf voor dat ze als een filmcamera kijkt naar de 
gebeurtenissen van eerder die ochtend en zegt: “Ik zie dat mijn kat op tafel zit 
en kaas eet. Ik zeg: Kssjjjjt! Ik zie dat ze naar buiten gaat. Ik stoot mijn teen.”
“Heel goed,” zegt Hermit, “ga nu maar naar de tweede hoepel.”
Yessie hupt naar de tweede hoepel.
“Dit is de gedachte-hoepel, wat dacht je op dat moment?” vraagt Hermit.
“Wat een rotkat!” antwoordt Yessie.
Hermit knikt en wijst naar de derde hoepel. Met een grote stap stapt Yessie in 
de laatste hoepel. “In deze laatste hoepel noem je het gevoel die bij je 
gedachte hoort.” legt Hermit uit. “Welk gevoel kreeg je toen je de gedachte 
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'Wat een rotkat!” dacht?” Yessie weet het meteen: “Ik voelde me ontzettend 
boos, toen ik dat dacht.” 

“Ok,” zegt Hermit, “nu even opnieuw. Met deze hoepels kun je rustig 
uitproberen hoe verschillende gedachten voelen. In de eerste hoepel bekijk je 
wat er gebeurd is, net zoals een filmcamera. De tweede hoepel is een 
gedachte die je zou kunnen denken en de laatste hoepel is het gevoel dat bij 
die gedachte hoort.”

Yessie stapt in de eerste hoepel en ziet weer voor zich wat er gebeurde.
“Welke andere gedachte zou je ook kunnen denken?”, vraagt Hermit.
Yessie hupt van hoepel 1 naar hoepel 2: “Stom dat ik mijn bord niet heb 
opgeruimd. En het gevoel dat daarbij hoort”, zegt ze, terwijl ze naar hoepel 3 
hinkelt, “is schuldig. Hé,” merkt Yessie, “een andere gedachte zorgt voor een 
ander gevoel! Eerst boos, toen schuldig, dat moet nog beter kunnen...”

Ze stelt zich weer voor hoe het vanmorgen was. Dan denkt ze even na over 
wat ze ook had kunnen denken. “Ik had ook kunnen denken: mijn kat houdt 
nu eenmaal van kaas en daarbij hoort het gevoel van........ tederheid. Wauw... 
Hermit, de volgende keer als mijn kat op tafel springt kan ik gewoon een fijne 
gedachte denken en dan word ik niet meer boos. Zou dit ook werken bij het 
deuntje dat mijn vader floot?” vraagt Yessie zichzelf af. “Probeer zelf maar”, 
zegt Hermit terwijl hij naar de hoepels wijst. En met een glimlach stapt Yessie 
in de eerste hoepel.

Je kunt zelf dit hoepelspel doen, als je wil uitproberen hoe gedachten voor je 
gevoel zorgen. In plaats van hoepels kun je ook rondjes maken met 
stoepkrijt, of drie tegels gebruiken, of drie dingen die je zelf verzint. Veel  
plezier ermee!

Dit verhaal is eerder verschenen in Gedachte-Kracht-Vakantieboek nummer 
5.
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Spelletjes
Met deze spelletjes kun je zelf uitproberen hoe gedachten voor je gevoel 
zorgen.

In dit stripje hieronder zie je hoe je gedachte voor je gevoel zorgt. Het meisje 
en de jongen zien allebei dezelfde hond. Maar ze denken allebei een 
ANDERE gedachte, als ze de hond zien. Daarom krijgen ze allebei een ander 
gevoel, bij het zien van de hond.

Zoals je ziet zijn er 3 stapjes:

         1 Je merkt dat er iets gebeurt.

         2 Je denkt een gedachte.

         3 Je voelt een gevoel.
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De 3 stapjes voor het meisje:

Wat MERKT het meisje?
Wat ZIET, HOORT of RUIKT ze?

Het meisje ZIET de 

hond

Wat DENKT het meisje?
Wat vertelt ze zichzelf? Wat gelooft ze? Wat 
denkt ze dat er aan de hand is?

Ze denkt: Wat een 

schatje is die hond!

Wat VOELT het meisje?
Welk GEVOEL voelt ze? Hoe VOELT het in haar 
lichaam?

Ze voelt zich blij.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  -

Nu dezelfde vragen, over de jongen:

Wat MERKT de jongen?
Wat ZIET, HOORT of RUIKT hij?

De jongen ZIET …

Wat DENKT de jongen?
Wat vertelt ze zichzelf? Wat gelooft hij? Wat 
denkt hij dat er aan de hand is?

Hij denkt: …

Wat VOELT de jongen?
Welk GEVOEL voelt hij? Hoe VOELT het in zijn 
lichaam?

Hij voelt zich...
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Raad het gevoel
Raad wat het gevoel zou kunnen zijn, dat hoort bij het denken van deze 
gedachten.

Wat MERK je?
Wat ZIE, HOOR of RUIK je?

Je ZIET dat er met 

viltstift op je schoen 

gekrast is.

Wat DENK je?
Wat vertel je jezelf? Wat geloof je? Wat denk je 
dat er aan de hand is?

Stel dat je denkt: “O 

Nee! Wat erg!”

Wat VOEL je?
Welk GEVOEL voel je? Hoe VOELT het in je 
lichaam?

Hoe zou je je dan 

voelen?

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  -

Wat MERK je?
Wat ZIE, HOOR of RUIK je?

Je ZIET dat er met 

viltstift op je schoen 

gekrast is.

Wat DENK je?
Wat vertel je jezelf? Wat geloof je? Wat denk je 
dat er aan de hand is?

Stel dat je denkt: 

“Joepie, nu krijg ik 

eindelijk LEUKE 

schoenen!”

Wat VOEL je?
Welk GEVOEL voel je? Hoe VOELT het in je 
lichaam?

Hoe zou je je dan 

voelen?
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Raad de gedachte
Raad wat de gedachten zouden kunnen zijn, die horen bij de gevoelens die je 
voelt.

Wat MERK je?
Wat ZIE, HOOR of RUIK je?

Je ZIET dat er een 

ingepakt cadeau op 

tafel staat.

Wat VOEL je?
Welk GEVOEL voel je? Hoe VOELT het in je 
lichaam?

Je voelt je vrolijk.

Wat DENK je?
Wat vertel je jezelf? Wat geloof je? Wat denk je 
dat er aan de hand is?

Wat zou je kunnen 

denken, dat voor een 

vrolijk gevoel zorgt?

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  -

Wat MERK je?
Wat ZIE, HOOR of RUIK je?

Je ZIET dat er een 

ingepakt cadeau op 

tafel staat.

Wat VOEL je?
Welk GEVOEL voel je? Hoe VOELT het in je 
lichaam?

Je voelt je 

zenuwachtig.

Wat DENK je?
Wat vertel je jezelf? Wat geloof je? Wat denk je 
dat er aan de hand is?

Wat zou je kunnen 

denken, dat voor een 

zenuwachtig gevoel 

zorgt?
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Gedachten-Pashokje-Spel
Met het Gedachten-Pakhokjes-Spel kun je zelf uitproberen hoe gedachten 
voor je gevoel zorgen. 

Een pashokje voor kleren bedoeld is om te voelen of een kledingstuk lekker 
zit en bij je past. Een pashokje voor gedachten is bedoeld om te voelen hoe 
een gedachte voor jou voelt. Dan kun je zelf beslissen of je een gedachte wilt 
blijven denken, of dat je liever een andere gedachte kiest.

Je maakt een Gedachten-Pashokje door drie plekjes op de grond te maken.
Teken de drie plaatjes hieronder na, op drie verschillende blaadjes.

Zo doe je dat:

Denk eerst aan iets dat gebeurd is. Denk bijvoorbeeld aan de vorige keer dat 
je een appel (of ander fruit) gegeten hebt.

Herinner je de laatste keer dat je een appel, of ander fruit gegeten hebt.

Stap op het eerste blaadje (met het oog en het oor) en vertel: Wat 
merkte je, toen je fruit at? Wat zag je? Wat hoorde je? Wat rook je? Wat 
proefde je?

Stap op het tweede blaadje (met het gedachtewolkje) en vertel: Welke 
gedachte dacht je, toen je fruit at?

Stap op het derde blaadje (met de 2 gezichtjes) en vertel: Welk gevoel 
hoort bij de gedachte die je toen dacht? Wat voelde je?

© 2018 Bewustzijn in Bedrijf                            17                           www.gedachte-kracht.nl



Zou je ook een andere gedachte kunnen 
denken, toen je fruit at?
Stap weer op het tweede blaadje (met 
het gedachtewolkje) en vertel: Welke 
gedachte zou je OOK kunnen denken, 
toen je fruit at?

Stap dan weer op het derde blaadje (met 
de 2 gezichtjes) en vertel: Welk gevoel 
hoort bij DEZE gedachte? Wat voel je 
DAN?

Stap naast de blaadjes en kijk er van 
een afstandje naar. Was er een verschil 
in gevoel tussen de eerste keer en de 
tweede keer dat je op het blaadje met de 
2 gezichtjes stond? Hoe kwam dat?

Tips!
Je kunt voor allerlei fijne, en ook minder fijne dingen die er gebeurd zijn 
zelf uitproberen welke gedachte je denkt en welk gevoel erbij hoort. En 
dan kun je ontdekken hoe een andere gedachte, voor een ander gevoel 
zorgt.

Je kunt ook beginnen op een andere plek in het Gedachten-pashokje. 
Begin bijvoorbeeld bij een gevoel en probeer dan uit welke gedachte 
erbij hoort, en wat je merkte toen je die gedachte dacht.

Op bladzijde 20 staat een klein Gedachten-Pashokje. Daarmee kun je 
het spel op tafel spelen. Met bijvoorbeeld een klein poppetje of beestje 
die over de vakjes loopt.

Zo ging het Gedachten-Pashokje van Yessie:

Stap op het eerste blaadje (met het oog en het oor) en vertel: Wat merkte je, 
toen je fruit at? 
Ik ZAG een appel in mijn hand. Ik MERKTE dat ik een hap nam. Ik 

PROEFDE de appel.
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Stap op het tweede blaadje (met het gedachtewolkje) en vertel: Welke 
gedachte dacht je, toen je fruit at?
Mmmm.... lekkere appel

Stap op het derde blaadje (met de 2 gezichtjes) en vertel: Welk gevoel hoort 
bij de gedachte die je toen dacht? Wat voelde je?
Ehhhh... ik voelde me tevreden

Zou je ook een andere gedachte kunnen denken, toen je fruit at? Stap weer 
op het tweede blaadje (met het gedachtewolkje) en vertel: Welke gedachte 
zou je OOK kunnen denken, toen je fruit at?
Ehhh... Alweer een appel, ik had gisteren ook al een appel mee.

Stap dan weer op het derde blaadje (met de 2 gezichtjes) en vertel: Welk 
gevoel hoort bij DEZE gedachte? Wat voel je DAN?
Dan zou ik me ONtevreden voelen.

Stap naast de blaadjes en kijk er van een afstandje naar. Was er een verschil 
in gevoel tussen de eerste keer en de tweede keer dat je op het blaadje met 
de 2 gezichtjes stond? Hoe kwam dat?
Ja, er was verschil .Eerst was ik tevreden en daarna ontevreden. Dat 

kwam niet door de appel, die was hetzelfde. Het kwam doordat ik een 

andere gedachte dacht over de appel.

Meer spelletjes?
Meer spelletjes met Gedachte-Kracht doen? Probeer dan het 
'Gedachteladder-spel' (bladzijde 16) of maak 'Gedachtemagneetjes' 
(bladzijde 12) uit het boek Gedachte-Kracht.

Er zijn ook vijf Gedachte-Kracht-Vakantie-Doe-Boeken, met bij elkaar meer 
dan honderd bladzijden met puzzeltjes, raadsels, spelletjes en 
knutselideetjes. Deze vakantieboeken zijn gratis te downloaden op de 
website (www.gedachte-kracht.nl), als je je inschrijft voor Gedachte-Kracht-
Nieuwtjes. 
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Klein Gedachten-Pashokje
Hiermee kun je het Gedachten-Pashokje-Spel op tafel spelen. Met 
bijvoorbeeld een klein poppetje of beestje die over de vakjes loopt.

Wat MERK je?

Wat DENK je?

Wat VOEL je?

www.gedachte-kracht.nl



Meditaties
Ben je benieuwd wat mediteren precies is? Lees dan bladzijde 26 uit het 
boek Gedachte-Kracht. 

Als je je fantasie gebruikt, en expres fijne gedachten denkt, dan geeft dat een 
fijn en ontspannen gevoel. De bergmeditatie en de douchemeditatie zijn 
bedoeld om met je ogen dicht naar te luisteren, terwijl je je ondertussen je 
fantasie gebruikt om fijne gevoelens te maken.

Je kunt deze meditaties voorlezen of je kunt de meditaties luisteren op de 
website www.gedachte-kracht.nl.

Bergmeditatie
Als je je fantasie gebruikt, en bijvoorbeeld 
expres kalme en krachtige gedachten denkt, 
dan kun je die kalmte en kracht echt voelen. 
Een berg straalt rust en kracht uit, daarom 
kun je in deze meditatie uitproberen hoe het 
zou voelen om kalm en krachtig als een berg 
te zijn.

Zo doe je dat:

Ga op een fijne plek zitten, op een stoel met 
je voeten stevig op de grond of op de grond met je benen gekruist.
Sluit nu je ogen en let een poosje op je ademhaling.
Voel hoe de adem je lijf in en uit stroomt....
Voel de beweging van je adem: door je neus, door je keel en in je buik. In en 
uit. Net als golven van de zee: op en neer, in en uit.
Stel je nu voor dat er een touwtje midden op je hoofd zit, dat zachtjes recht 
omhoog trekt, totdat je rug recht is en je kin naar voren wijst.

Stel je voor dat je op een mooie plek bent, op een berg. Ruik de frisse 
berglucht. Voel hoe stevig de berg onder je voeten voelt. Stel je voor hoe het 
is om even lekker te gaan zitten op de berg. Voel de kalmte en de kracht die 
de berg uitstraalt.
Hoe zou het zijn om een berg te zijn? Stel je voor dat je beetje bij beetje 
verandert in een berg. Voel hoe je je zwaarder en zwaarder wordt. En groter 
en groter. Voel hoe kalm en krachtig dat voelt.
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Stel je voor dat het zomer is. Voel hoe de zon warm schijnt op jou als berg. 
Zie hoe dieren grazen van het gras op jouw hellingen. Ruik het gras. Zie hoe 
de vissen zwemmen in jouw bergbeekje. Voel het stromen van het frisse 
water. Wat er ook gebeurt op de berg, dat verandert niets aan jouw stille 
kracht.

Stel jezelf nu voor dat het herfst wordt. Sommige dieren leggen 
wintervoorraden aan. Zie hoe de bomen prachtige herfstkleuren krijgen. Er 
zijn herfststormen met veel regen en harde wind. Voel hoe de bladeren 
waaien in de wind. De dieren schuilen en maken fijne plekjes in jouw holtes 
en rotsspleten. Wat er ook gebeurt op de berg, dat verandert niets aan jouw 
stille kracht.

Stel jezelf nu voor dat het winter wordt. De bergbeekjes vriezen langzaam 
dicht. De sneeuw die valt legt een prachtige witte laag over jou heen. In de 
sneeuw zie je pootafdrukken van de dieren die op de berg wonen. Diep in 
één van jouw grotten houdt een beer zijn winterslaap. Ook al is het ijzig koud, 
dat maakt voor jou niet uit.
Wat er ook gebeurt op de berg, dat verandert niets aan jouw stille kracht.

En stel jezelf nu voor dat het lente wordt. De lentezon smelt de sneeuw, er 
groeit fris nieuw gras. De vogels maken nestjes. Er worden jonge dieren 
geboren die hun eerste wankele stapjes zetten. Hoor het getjilp van de vogels 
en voel de zachte lentebries waaien.
Je hebt nu alle seizoenen als berg ervaren. Wat er ook gebeurt op de berg, 
dat verandert niets aan jouw stille kracht.

Voel hoe het voelt om kalm en krachtig te zijn.
Richt nu je aandacht op je lichaam. Voel hoe je ademt. Voel je voeten of 
benen op de grond. Beweeg je lichaam heel rustig een beetje.
Doe nu heel langzaam je ogen open, eerst een klein beetje en dan steeds 
iets verder. Kun je de kalme kracht in jezelf nog steeds voelen, als je ogen 
open zijn? 
Wrijf met je handen over je gezicht, rek je maar eens even helemaal uit en 
beweeg je voeten even op en neer. En je bent weer helemaal hier.
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Douchemeditatie
Als je onder de douche staat, ontspan je je 
lichaam vaak automatisch. Je bent even 
lekker alleen en het warme water voelt fijn op 
je huid. Je denken wordt rustiger. Je komt 
vaak eventjes helemaal tot jezelf. Ook als je je 
alleen maar voorstelt dat je een douche 
neemt, kun je spanning en drukte loslaten, 
zodat je lichaam zich kan ontspannen.

Deze meditatie kun je doen als je tot rust wilt 
komen. Je kunt op een fijne, rustige plek gaan 
zitten, of je kunt deze meditatie doen als je 
echt onder de douche staat.

Zo doe je dat:

Ga op een fijne plek zitten.
En sluit je ogen.

Voel eerst even je lichaam. Hoe voelt je ademhaling? Voel je ergens 
spanning in je lichaam? Als je het fijn vindt, kun je even een keer diep 
inademen en daarna zuchten. Daarmee laat je spanning los.

Voel je voeten op de grond.

Stel je voor dat je onder een warme douche staat. Voel hoe het warme water 
over je lichaam stroomt.

Stel je voor hoe het warme water je spanningen wegspoelt.
Het warme water haalt onrust uit je lichaam, spanning uit je spieren en het 
haalt de drukte uit je hoofd.

Al je spanningen en zorgen worden door het water meegenomen. Stel je voor 
hoe ze via een draaikolkje in het putje van de douche verdwijnen. 

Nu de spanningen wegspoelen, kun je de vrijgekomen ruimte opvullen op een 
manier die je fijn vindt.

Geef het water een kleur die je mooi vindt: misschien maak je jouw water 
groen, blauw, roze, wit of goud, of misschien een andere kleur. Misschien 
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heeft jouw water glitters, misschien bestaat jouw water uit alle kleuren van de 
regenboog tegelijk, of misschien verandert de kleur van je water steeds.
Voel hoe het gekleurde water je ontspant, je verzorgt en je nieuwe kracht 
geeft.

Kies nu een geur waar je van houdt. Misschien houd je van een 
bloemengeur, zoals rozen of lavendel. Misschien houd je van een frisse geur, 
zoals citroen of sinaasappel, je kunt ook de geur van je favoriete parfum 
kiezen, of misschien een geur uit de natuur zoals bomen, gras of de geur van 
regen.
Omring jezelf met je lievelingsgeur, adem je lievelingsgeur in, en voel hoe 
deze geur je ontspant, je verzorgt en je nieuwe kracht geeft.

Voel hoe je lichaam aanvoelt als het zich ontspant, verzorgd wordt en nieuwe 
kracht krijgt. Voel hoe je ademhaling nu aanvoelt. Beweeg je lichaam rustig 
een beetje. Open heel langzaam je ogen. Kun je de ontspannen kracht nog 
voelen, als je je ogen open hebt gedaan?

Wrijf met je handen over je gezicht en rek je maar eens lekker uit. Blijf nog 
maar even rustig zitten, zodat je aandacht zich rustig weer kan richten op de 
plaats waar je bent. 
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Superkorte meditaties
Soms is het fijn om heel  eventjes een superkorte meditatie tussendoor te 
doen. Je kunt één van deze drie meditaties doen, als je je druk voelt in je 
hoofd en je je graag wat rustiger zou willen voelen.

Ogen ontspannen
Doe je bril af, als je een bril op hebt.
Maak kommetjes van je handen.
Leg je handen als kommetjes over je ogen.
De topjes van je pinken leunen zachtjes tussen je 
wenkbrauwen.
Als het goed is kun je ogen open houden.
Het is nu een beetje donkerder voor je ogen.

Leg je pinken langs je neus en doe je vingers goed 
tegen elkaar aan, zodat het nog een beetje 
donkerder wordt.

Laat je ogen, in de donkere kommetjes van je handen, in de verte kijken. Zo 
ontspannen je ogen. Je ogen mogen een beetje staren, zonder iets te zien. 
Net zoals bij dagdromen.

Adem een paar keer langzaam in en uit, totdat je voelt dat je rustiger wordt.
Haal rustig je handen van je ogen, als je klaar bent.

Schouders ontspannen
Ga rechtop zitten op een stoel.
Voel je billen op je stoel.
Voel je voeten op de grond.
Laat je armen losjes naar beneden hangen.

Maak heel rustig en langzaam een rondje met allebei je schouders tegelijk:
Let op: niet te snel en ook niet te hard, anders bezeer je jezelf misschien.
Doe je schouder naar voren, trek je schouders omhoog naar je oren, doe je 
schouders naar achteren en laat je armen dan weer voorzichtig losjes 
hangen. 

Maak in totaal vijf rondjes met je schouders.
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Sama Vritti ademhaling
Ga ontspannen zitten.
Leg je handen losjes op je schoot.
Sluit je ogen.
Let eventjes op je ademhaling.

Adem rustig in, door je neus, en tel hoeveel tellen 
je inademing duurt.
Meestal is dit 3, 4 of 5 tellen.
Adem nu, evenveel tellen, rustig uit door je neus.

Blijf rustig inademen en uitademen door je neus. 
Maak je inademing en je uitademing allebei even 
lang, evenveel tellen.

Wissel kalm tussen je inademing en je 
uitademing, dus niet hard in- en hard uitademen, 
maar meer als een golven die aanspoelen op het 
strand en weer rustig terugstromen naar zee.

Tel hoe lang je inademing duurt en adem evenveel tellen weer uit.
Bijvoorbeeld: In-2-3-4... Uit-2-3-4....In 2-3-4   Uit-2-3-4.

Herhaal dit een poosje, totdat je voelt dat je rustiger wordt. 

Stop als het niet fijn voelt, of als je je duizelig voelt.

Meer meditaties
Meer meditaties uitproberen? Bekijk dan de 'lichaamsmeditatie' (bladzijde 27) 
en 'ademen door je hart' (bladzijde 28) uit het boek Gedachte-Kracht.
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Geheugensteuntje
Als je iets nieuws geleerd hebt, en je wilt het graag onthouden, dan is het 
leuk en handig om een geheugensteuntje voor jezelf te maken.

Op de website www.gedachte-kracht.nl zijn vijf miniposters te vinden die gaan 
over hoe gedachten voor je gevoel zorgen.

             

Deze kun je uitprinten en ophangen aan de muur. Je kunt ze ook in het klein 
uitprinten. De kleine prints kun je in een fotolijstje doen, of op stevig papier 
plakken en bijvoorbeeld als postkaart gebruiken.

Of misschien nog leuker...maak zelf je eigen mini-poster of postkaart als 
geheugensteuntje!
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Wil je weten hoe je jouw eigen Gedachte-Kracht 
kunt gebruiken om je gevoel ergens over te 
veranderen?

Dan is dit boekje voor jou bedoeld!

Dit miniboekje gaat over gedachten en gevoel. Het 
hoort bij het boek Gedachte-Kracht. Het boek 
Gedachte-Kracht kun je kopen of downloaden op 
www.gedachte-kracht.nl.

In dit boekje kom je te weten hoe je hersenen – en hun boodschappers de 
hormonen - hun werk doen, zodat jij een gedachte voelt in je lichaam. Erg 
interessant!

Je kunt twee boeiende verhalen over Yessie en 
gedachte-kracht lezen.

Met het Gedachten-Pashokje-Spel kun je 
uitproberen hoe verschillende gedachten voor 
jou aanvoelen.

En hopelijk geniet je van de ontspannende 
meditaties uit dit boekje.


