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Het onderzoek 

 

Het onderzoek van de school voor praktische menskunde 

begon met een man die al vele jaren bij dezelfde 

werkgever werkte. Hij vertelde een aantal problemen in 

zijn werksituatie. Op de vraag: ‘wat zou je willen’, dacht 

hij lang na. ‘Ik ga daar weg’, zei hij na lange tijd. Een 

totaal onverwachte reactie. 

Het was de eerste keer dat gevraagd werd: ‘wat dacht je 

net?’ ‘Wat dacht je letterlijk?’  

De antwoorden die hij gaf werden op een flapover 

geschreven die  bij een coaching werd gebruikt. Later 

werd naar deze gedachten gekeken om de 

gedachtepatronen te herkennen.  

Vanaf die dag werd steeds meer gevraagd naar de 

gedachten van mensen wanneer zij een situatie 

bespraken. Vele honderden mensen met vele gedachten, 

waarin de denkpatronen werden verzameld en 

bestudeerd. De problemen of vraagstukken van cliënten 

waren heel divers. De overeenkomsten zaten in de 

gedachtepatronen.  



 

 

Zo bleek dat iemand die angst had om ontslagen te 

worden dezelfde gedachtepatronen had als iemand die 

angst had om afgewezen te worden. Iemand die angstig 

was voor een mislukking dezelfde gedachtepatronen had 

als iemand die een lichamelijke klacht had. 

 

Inplaats van het woord bang bleek het woord angst meer 

van toepassing. Veel mensen leven met angsten die een 

dagelijkse invloed hebben op hun welbevinden. 

De opbouw van deze zelftraining is door de cliënten tot 

stand gekomen. Vrouwen, mannen en jongeren. In het 

gebruik van de gedachtepatronen bleek het in de praktijk 

niet uit te maken of het een vrouw, man, of jongere was. 

Het soort gedachten waarmee de patronen werden 

opgebouwd bleken dezelfde. 

 

Het Gedachten Analyse Programma (GAP) 

 

Het GAP gaat over Gedachten die je bij herkenning 

Analiseert volgens een Programma. 

 

 



 

 

Welke rol spelen gedachten bij angsten? 

• Gedachten kunnen de oorzaak of de aanjager zijn 

bij angsten. 

• Bepaalde gedachten (kerngedachten) sturen het 

gedachteproces wat leidt tot angst. 

• Met de herkenning van een kerngedachte kun je 

dit gedachteproces onderbreken en bijstellen.  

 

Betere besluiten leren nemen 

• Een besluit is het beste wat je op dat moment kunt 

verzinnen. 

• Hoe komt een besluit wat je neemt tot stand?  

• Welke kerngedachten zijn daarbij betrokken? 

 

Wat je kunt leren is die kerngedachten herkennen die tot 

het besluit leiden of hebben geleid. Op weg naar een 

besluit en ook bij een genomen besluit leer je de 

kerngedachten te checken en weet je of je op de goede 

weg zit.  

Is het een oud besluit, dan kun je het besluit als het niet 

meer bij jou past bijstellen. Je geeft jezelf daarmee een 

keuze, die je eerder niet had. 



 

 

Piekeren of malen 

• Soms zit je niet goed in je vel. 

• Voor je het weet loop je te piekeren of te malen. 

• Je wilt het stoppen, maar je gedachten 

overheersen. 

 

Leer de kerngedachten herkennen die deze en andere 

denkprocessen op gang zetten en ervoor zorgen dat het 

maar doorgaat. Leer te stoppen bij een kerngedachte en 

onderbreek op die manier die denkprocessen. 

 

Spanning 

• Spanning kan een lichamelijke of andere oorzaak 

hebben. 

• Spanning kan veroorzaakt worden door 

gedachten. 

• De kerngedachten in dat denkproces kan je leren 

herkennen en beïnvloeden. 

 

Er komt van alles op je af, je voelt de spanning stijgen. 

Situaties roepen gedachten op en die bepalen de reactie. 

Zo ben je afhankelijk van alles wat op je afkomt. 



 

 

Leer grip op je eigen gedachten te krijgen. Wie bepaalt, 

jij of jouw gedachten? 

 

Kernidentiteit 

• Wanneer je gewoon jezelf bent, dan ben je op je 

sterkst.  

• Wanneer je gewoon jezelf bent, heb je beter 

contact met anderen. 

• Wanneer je gewoon jezelf bent, dan ben je in 

evenwicht. 

 

Leer je kernidentiteit kennen en ga aan de gang met de 

kerngedachten die jou tegenhouden om zo te zijn. 

 

Een voorbeeld van een denkproces 

Voorbeeld: iemand heeft iets gezegd. Je denkt er later 

over na. Gedachte—gedachte—gedachte. Dan denk je: 

waarom heeft hij dat niet tegen mij gezegd? Dat is de 

kerngedachte niet te beantwoorden vragen. Zonder 

het GAP is de kans groot dat je over die vraag na gaat 

denken. Misschien wel heel lang. De gedachte is een niet 

te beantwoorden vraag omdat je niet kunt weten wat een 



 

 

ander denkt. Je kunt het hooguit inschatten, maar dat 

duurt niet zo lang.  

 

De vergelijking met een film is dat deze is opgebouwd uit 

allemaal beeldjes. Stop je de film, dan kun je één beeldje 

even tegen het licht houden en zien of dit beeldje wel 

klopt. Zo is het dus ook met de gedachten die je hebt. Je 

leert even stil te staan bij een kerngedachte. 

 

 

 

De zes kerngedachten 

1. Niet te beantwoorden vragen 

2. Toekomstgerichte overtuigingen 

3. Niet herkende fantasiegedachten 

 

4. De mensen in je denken  

5. Opdrachten 

6. Besluiten 

 

 

gedachte gedachte gedachte kerngedachte Hé, dat is een 

vraag. Weet ik 

dit? Kan ik dit 

weten? 

 



 

 

Drie kerngedachten die je uit de werkelijkheid en 

uit evenwicht halen 

  

 

 

 

 

Bovenstaande kerngedachten halen je uit de 

werkelijkheid.  

De herkenning van deze kerngedachten brengt je weer 

terug naar de werkelijkheid, naar het NU. 

 

Drie kerngedachten die je tegenhouden om jezelf 

en vrij te zijn 

 

 

 

 

 

 

Hoe je nu bent is beïnvloed door het verleden. Door 

gedachten die je hebt overgenomen in je jeugd en 

gedachten waarmee je jezelf afzette in je jeugd. 

Niet te beantwoorden 

vragen 

Toekomstgerichte 

overtuigingen 

Niet herkende 

fantasiegedachten 

Positie: het NU 

De mensen 

in je denken 

Opdrachten Besluiten 

Positie: kernidentiteit 



 

 

Daarnaast gedachten die je creëerde als antwoord op een 

situatie uit het verleden. Oude gedachten, die je nog 

steeds gebruikt en die je leven sturen. Gedachten die je 

tegenhouden om vrij van je verleden te kunnen zijn. Je 

leert ze op te sporen en als jij dat nodig vindt bij te stellen. 

Leer gewoon jezelf te zijn, dan ben je in evenwicht en op 

je sterkst en omdat je weet hoe je bent heb je altijd een 

basis waar je naar terug kunt keren. 

 

Wat kan je met het Gedachten Analyse 

Programma? 

 

• Je kan je manier van denken sterk verbeteren 

• Soms kun je een situatie niet veranderen, wel 

hoe je er over nadenkt 

• Stress bouw je op met gedachten. Door de 

herkenning van het denkproces kun je het 

stoppen 

• Piekeren bouw je op met gedachten. Door de 

herkenning van het denkproces kun je het 

stoppen 



 

 

• Creatiever denken. Er is meer mogelijk dan je nu 

denkt. Leren denken in mogelijkheden 5+1. 

• Herinneringen een plaats geven en ervan leren 

voor de toekomst. Terugkijken en leren. 

• Je gedachten checken met de zes 

kerngedachten. Op deze manier coach je jezelf. 

Waar en wanneer je wilt.  

• Ontdekken hoe je eigenlijk bent en de gedachten 

opsporen die jou tegenhouden. 

• Het doel van het GAP is een verdere ontwikkeling 

als mens. 

 

Hoe we nu denken 

 

We gebruiken ons denkvermogen om te overleven, 

ondanks dat we nu leven in de huidige moderne wereld 

en niet meer in de primitieve omstandigheden van de 

oertijd. We hoeven ons denkvermogen niet meer in te 

zetten voor de stammenoorlog of de jacht op de savanne. 

Maar afgezien van die omstandigheden, van die situaties, 

is er niet zo heel veel veranderd, want ook tijdens een 

drukke dag op kantoor blijven we onbewust gericht op 



 

 

overleven. We proberen dreigingen en gevaren te 

omzeilen. We streven naar plezier en vermijden pijn en 

doen dat allemaal met behulp van ons denken. 

 

Heel wat mensen hebben het idee dat het leven iets is 

wat je overkomt. Dat het is zoals het is en dat daar weinig 

tot geen invloed op uit te oefenen is. Het komt van 

buitenaf. De situatie bepaalt en dat is voor een deel ook 

de werkelijkheid. Wat je namelijk niet bepaalt is je 

afkomst, je intelligentie, je uiterlijk, of je oud wordt, 

gezond blijft, zelfs al doe je er nog zo veel aan. Wat je 

niet bepaalt, is of iets een succes wordt. Kortom er komt 

van alles op je af wat je niet verwacht. Ook dat wat je 

niet wilt. We hebben het leven niet in de hand.  

 

Maakt dat ons slachtoffer van de situaties die ons 

overkomen? Het antwoord is ja, als we het tegendeel 

denken. Als we bijvoorbeeld denken te weten hoe iets 

gaat lopen. Nee, als we de werkelijkheid accepteren. De 

werkelijkheid dat er van alles op ons afkomt, want dat is 

de werkelijkheid. Dan is dat het leven. 

 



 

 

Maar hoe ga je dan op de juiste manier om met al die 

situaties die op je afkomen? Het antwoord is het zelf 

creëren van mogelijkheden. Of de mogelijkheid die je 

creëert ook lukt of uitkomt, weet je niet, kan je niet weten 

omdat dat in de toekomst ligt. Creëren van mogelijkheden 

is toch heel zinvol, omdat je anders constant bezig bent 

met het grip krijgen op situaties en alles is een situatie. 

Je werk, mensen, je relaties, kortom alles van ‘buiten’ wat 

bij jou gedachten oproept.  

Je denkt bijvoorbeeld aan een opmerking van iemand. 

Waarom zei zij dat? Je kunt daar lang mee bezig zijn, 

totdat je beseft dat dit geen zin heeft. Misschien merk je 

even later dat je er toch weer aan denkt, ondanks het 

besef dat het geen zin heeft.  

 

Je brein en de stem in je hoofd 

 

In je brein zit je creativiteit, inventiviteit, oplossend 

vermogen herinneringen enz. De stem in je hoofd maak 

daar gebruik van.  

De stem in je hoofd is je innerlijke dialoog. Het is het 

stemmetje wat de hele dag maar door praat en zo 



 

 

vertrouwd is geworden dat je er niet bij stilstaat of wat 

die stem zegt ook werkelijk altijd klopt.  Zonder besef van 

wat de stem, in samenhang met het brein in je hoofd, 

positief en negatief bij jou teweeg kan brengen, loop je 

het risico dat je er door je gedachten geleefd wordt.  

Mensen omschreven het als een tunnel waar je ingaat als 

je nadenkt en waar je soms of helemaal niet uit kan 

komen. Overmant door gedachten als: zal het me lukken, 

komt het goed, hier kom ik nooit meer uit, en vele andere 

gedachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De stem in je hoofd is de stem 

die altijd bij je is. 

Het is de stem waarmee je met jezelf praat 

en die jouw gedachten verwoordt. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

De stem in je hoofd 

 

Er is een stem in ons hoofd die de hele dag door praat. 

Wanneer je dat beseft en er zo af en toe bij stilstaat, dan 

kan je in die stem verschillende posities horen. Wanneer 

iemand zich iets wil herinneren wordt er een beroep op 

het geheugen in ons brein gedaan. De stem in ons hoofd 

neemt daarbij een bepaalde positie in.  

Dan denken we dus anders. Door iets te fantaseren wordt 

weer een andere positie ingenomen.  

Dan volgt er een heel rijtje dat steeds andere posities 

aangeeft. Overdenken, nadenken, indenken, bedenken, 

doordenken, enz. Het is dus dezelfde stem, maar vanuit 

verschillende posities. De code, ofwel codering die de 

stem in ons hoofd gebruikt, is de taal. Ontwikkeld door 

de mens en van generatie na generatie doorgegeven. 

 

Wat is dat eigenlijk, de stem in je hoofd? Waar zit 

die en wat is de functie?  

 

Eenmaal bewust van de stem in je hoofd, zijn het deze 

en andere vragen die op kunnen komen.  



 

 

De stem is er en zit in ons hoofd. Dat is wat we weten, 

althans waar we vanuit gaan. De metafoor daarbij is die 

van een piloot in een cockpit met geblindeerde ramen. 

Die stem ziet niets en wordt gevoed door je brein. 

Woorden en zinnen die er ooit door jou in zijn gepraat 

komen op als reactie. Daar zitten veel oude maar ook 

irreële gedachten tussen die ervoor zorgen dat je steeds 

weer hetzelfde reageert, verward kan worden en maar 

blijft denken. Steeds dezelfde gedachten en steeds 

dezelfde reactie. Situaties, gebeurtenissen en mensen 

roepen die gedachten op. Het brein geeft ze, de stem 

verwoordt ze.  

 

Het is daarmee geen wetenschap 

 
De beste manier om te kunnen weten of dit klopt is de 

herkenning bij jezelf. Herken je het dat er sprake is van 

gedachten die je zelf bedenkt en gedachten die 

opkomen? Herken je het gevecht in je hoofd wat plaats 

kan vinden? Dat je schrikt van je eigen gedachten? Dat 

zijn de aanwijzingen. Er gebeurt dan iets in je hoofd wat 

jou lijkt te overkomen. Wat gewoon gebeurt. Ook al wil 

je dat niet.  



 

 

De functie beschrijven van de stem in je hoofd kan al veel 

concreter, je hoeft alleen maar als je denkt naar jezelf te 

luisteren. Zonder die stem is namelijk de kans op 

overleven erg klein en misschien wel nihil. Geen stem 

betekent geen gedachten die verwoord worden.  

Om de stem beter te leren kennen hoef je alleen maar 

naar jezelf luisteren. En daar begint het probleem al. 

Want probeer het maar eens.  

 

Op het moment dat je dit gaat doen met bijvoorbeeld de 

gedachte: 'wat dacht ik net', dan pas kan jij je de laatste 

woorden en misschien zelfs zinnen herinneren. 

Maar dat maakt niet uit. Want je zult erachter komen dat 

zelfs in die laatste zinnen kerngedachten zitten, die je 

kunt leren herkennen om er stil bij te kunnen staan.   

 

De stem in je hoofd heeft meerdere functies 

 

Ten eerste laat die ons de buitenwereld begrijpen, 

althans doet daar verwoede pogingen toe. Denk maar 

hoe die stem praat als je een formulier in moet vullen. Je 



 

 

komt bij een vraag die je niet meteen begrijpt en daar 

gaat de stem in je hoofd. 

 

Wat staat hier nou? Wat bedoelen ze hier mee? Zou die 

vraag nu op dit slaan of bedoelen ze dat ermee? 

 

Opeens weet je het. Jouw brein geeft antwoord. Dankzij 

die stem. Het brein geeft je ideeën. En soms sta je er zelf 

versteld van dat jouw brein zoiets kon bedenken als 

antwoord op een vraag. De vraag van de stem. 

 

Creëren is ook zo'n belangrijke functie 

 
In je hoofd bouwt jouw brein een nog niet bestaande 

wereld en het zorgt ervoor dat je niet alleen weet hoe de 

creatie eruit gaat zien, maar meestal weet je dan ook de 

weg ernaartoe. Denk maar aan het creëren van een 

schilderij, maar ook een plan. De stem vraagt. Het brein 

geeft een antwoord. Misschien wel een antwoord in een 

gevoel of beeld wat door de stem onder woorden wordt 

gebracht. Een ingewikkeld samenspel.  

 



 

 

Tenminste als het goed is. Want het kan ook een 

ingewikkeld gevecht zijn in plaats van een samenspel. 

Gedachten die opkomen en daarbij een gevoel. Angst 

woede, twijfel, onzekerheid. Het gevecht begint om dat 

gevoel weg te krijgen. Te onderdrukken. Ook dat doet de 

stem. Het gevecht tegen het brein.  

 

Misschien wel het grootste misverstand van de mens. Het 

brein wat jou zo goed mogelijk probeert te beschermen, 

maar niet weet hoe. Jouw brein heeft dat niet goed 

geleerd. De stem in je hoofd heeft dat er nooit ingepraat.  

 

Daarmee wordt ook de bewuste tweedeling tussen de 

stem en het brein zichtbaar. De stem verwoordt wat het 

brein ingeeft.  

Deze zelftraining zorgt ervoor dat er verbinding kan 

ontstaat tussen de stem en het brein.  

 

De stem die het brein leert wat het wel en wat het niet 

kan weten. De stem die het brein leert welke gedachten 

wel en welke gedachten niet bij je passen. Bij hoe je 

eigenlijk bent. 



 

 

De stem vertaalt zintuiglijke ervaringen en laat ze 

omzetten in actie 

 

Je gaat naar buiten en je voelt dat het koud is. 'Wat is het 

koud' zegt de stem in je hoofd. 'Ik ga weer naar 

binnen'. Zeg ik dat dan niet, kun je je afvragen. Ja en 

nee. Ja, want natuurlijk zeg jij dat, het is jouw stem. Maar 

jij, en daar gaat het om, bent niet alleen je stem. Jij bent 

je lichaam, je brein, je gevoel en nog veel meer. Ik in de 

vorm van de stem in je hoofd, is hier een onderdeel van. 

Een wezenlijk onderdeel, maar dat is je brein en je gevoel 

ook. Daarom de zoektocht naar het evenwicht. Daarom 

deze kennis als hulpmiddel. De stem in je hoofd die jouw 

brein leert wat de werkelijkheid is en wat wel en niet bij 

jou past. Bij jou als Kernidentiteit. 

 

Situaties roepen gedachten op en die bepalen de 

reactie.  

 

Naarmate het onderzoek vorderde werd de rol van de 

stem steeds belangrijker en kwam het dichtst bij het ik. 

Het brein steeds meer de computer.  



 

 

Met vragen als: herken je dat, hoe werkt dat bij jou, ben 

jij je bewust van de stem waar je mee denkt, hoe klinkt 

deze bij jou en vele andere vragen, werd geprobeerd om 

hierin patronen te vinden en op deze manier meer zicht 

krijgen wat er in het hoofd van de mens gebeurt. 

Waar zit die stem was een vraag. De één antwoordde: 

voor in het hoofd, voor de ander achter en een derde in 

het midden en een vierde weer op een andere plaats.      

Er was aan de hand van de antwoorden geen concrete 

plaats van te maken. Dus abstract. Toch is het de stem in 

ons hoofd die de verandering teweeg kan brengen. Dat is 

de piloot, de regisseur, het ik, het ego, was steeds weer 

de conclusie. Het ik wat gebruik maakt van het brein.  

De theorie die hieruit voortkwam is dat het brein de 

beschermer is en de stem de piloot. De stem als 

onderdeel van de energie die wij zijn. De stem die het 

brein moet leren hoe die het beschermen zo goed 

mogelijk kan doen. Het brein geeft terug wat de stem erin 

heeft gepraat. Nu en in het verleden. Dat is de interactie 

in ons hoofd die de betrokken mensen herkenden.  

Daar, in het geheugen zit al die informatie. Bewust 

opvraagbaar. Maar de informatie komt ook op als reactie 



 

 

op iets wat op ons afkomt, of zomaar, zonder duidelijke 

aanleiding. Het kan in de vorm van een gevoel zijn, een 

beeld, een geluid, een geur. Het gaat ‘leven’ met 

gedachten. 

 

De bescherming van het brein keert zich tegen ons en 

maakt een deel van ons leven moeilijk. Een bescherming 

die niet (meer) aansluit op de situatie waar de mens nu 

inzit en misschien wel nooit heeft gedaan. 

 

Het brein moet, in oorzaak en gevolg, verder evolueren. 

De stem in ons hoofd kan het brein deze nieuwe kennis 

geven om deze evolutie te bewerkstelligen. Het brein 

moet in evenwicht gebracht worden. Vanuit deze 

invalshoek is het gevolg van onze manier van denken 

steeds meer een ontsporing van het brein.  

 

Als ik het kan, dan kan iedereen het, is zo’n logica. Als je 

maar goed genoeg je best doet, dan kom je er wel, is een 

andere.  

Dat is niet waar, dat is onzin. Is het tegengeluid.  

Overtuiging tegen overtuiging.  



 

 

De vraag: hoe weet je dat, kan het patroon doorbreken. 

Bij anderen en bij jezelf. Een (r)evolutie via de taal.  

 

De invalshoek van de energie, de rol van ons brein en de 

stem in ons hoofd is een geloof en daarmee één 

mogelijkheid, maar het geeft een houvast en maakt het 

denken meer hanteerbaar. Vooral de metafoor van de 

piloot in de cockpit. Het ik (de stem in je hoofd), met jouw 

brein.  

De positie van ik en mijn brein geeft de mogelijkheid tot 

groei. Ik, de stem in mijn hoofd, kan mijn brein leren.  

Het is die stem die verward wordt door opkomende 

gedachten. Het is die stem die de angsten bewust 

ervaart. Het is die stem die vecht tegen die opkomende 

gedachten. Gedachten die alle kanten opschieten. Op 

zoek naar antwoorden op de vragen.  

Het onderbouwen van het zeker weten van de toekomst 

om rust te krijgen. Het wegredeneren van angsten. Het 

met gedachten een betere belevingswereld proberen te 

creëren.  

 

Druk, druk, druk. 



 

 

Methodiek: herkennen van de stem waar je mee 

denkt 

 
Zeg tegen jezelf ‘ik ben benieuwd hoe de stem in mijn 

hoofd klinkt’. Dit zeg je met dezelfde stem in je hoofd, 

maar vanuit een bepaalde positie. De positie van de 

toeschouwer.  

Wacht dan even en stel als het nodig is de vraag nog een 

keer en de gedachten komen vanzelf. Gewoon even 

wachten. 

Luister dan en let op hoe die stem klinkt. Is deze rustig of 

gejaagd? Is deze hoog of klinkt deze laag? Is de stem 

aardig of juist streng? Luister naar de stem in je hoofd 

alsof het een persoon is. Vorm je op die manier een beeld, 

of een indruk, of een gevoel van de stem in je hoofd.  

 

De stem waar je mee denkt neemt dus verschillende 

posities in. De ene keer denk je na, de andere keer 

fantaseer je wat en zo volgt het hele rijtje van indenken, 

doordenken, overdenken, enz. Het zijn die verschillende 

posities die het mogelijk maken meer grip op die stem te 

krijgen. De positie van toeschouwer wordt hier toegepast. 

 



 

 

Methodiek: Grip krijgen op de stem waar je mee 

denkt 

 

Begin weer met dezelfde methodiek. Luister naar de stem 

in je hoofd. Zeg vervolgens: ‘bedankt, maar ik wil nu even 

rust’. Wat je kunt merken is dat het even stil wordt in je 

hoofd. Je hebt een denkproces onderbroken en stilgezet. 

Even, want waarschijnlijk komen de gedachten alweer 

snel.  

Dat is het begin. Je hebt, al is het maar enkele seconden, 

invloed gehad op jouw brein. Herhaling is de kern van 

deze methodiek. Die enkele seconden kan je door te 

oefenen, uitbreiden.  

Oefen in de trein, thuis, in je bed. Luister naar die stem 

en zeg: ‘bedankt, ik wil nu even rust’. Wat het effect kan 

versterken is door je zintuigen actiever in te schakelen. 

Kijk, luister, voel of ruik bewuster als je die zin hebt 

uitgesproken.  

 

Die stem stilzetten betekent tegelijkertijd dat je een 

denkproces stilzet. Dat is wat je ook gaat doen bij het 

herkennen en stilstaan bij een kerngedachte.  



 

 

Gedachteanalyse in beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewust worden van de stem in je hoofd 

Denken is eigenlijk praten in je hoofd. Dat doe je met 

een stem.  

Om invloed op je gedachten te krijgen leer je de 

stem waar je mee denkt beter kennen.  

Daarmee leer je bewuster te denken en is de 

herkenning van de kerngedachten tussen al die 

gedachten die je hebt beter mogelijk. 

 

 

 Dit is de stem in mijn 

hoofd. Als ik denk dan 

praat ik in mijn hoofd. 

Hoe is die stem? 

 



 

 

Wat het GAP mogelijk maakt 

 

De ervaring is dat wanneer mensen naar ‘buiten’ komen 

zij meer in evenwicht zijn. Zich meer vrij voelen. Meer 

zichzelf zijn. Het binnen de bandbreedte leren denken, 

zoals iemand het omschreef, is een deel van de verlossing 

van angsten over de toekomst en wat een ander denkt of 

voelt. Dus ook hoe deze gaat reageren!  

De angsten bleken voor velen tot dan de grootste 

bedreigingen in hun leven te zijn. Met behulp van de 

kennis van het speelveld van hun denken en de eerste 

drie kerngedachten raakten zij die angsten kwijt. Niet 

gelijk. Het is dan ook geen plotselinge verandering. Wel 

werd het steeds minder.  

Piekeren, stress, burn-out, van alles kwam voorbij. Het 

werkte voor die mensen. Toch kan je vanuit deze 

invalshoek niet stellen dat het iedereen helpt met 

dezelfde klachten. Je weet immers niet wat een ander 

denkt en voelt. Er kan ook bij iemand sprake zijn van een 

stofje te weinig of een stofje te veel, een lichamelijke of 

andere oorzaak. Daarom kan je niet stellen dat het bij 

ieder mens hetzelfde effect heeft. Deze zelftraining richt 

zich dan ook alleen op de gedachten.  



 

 

De mogelijkheden met ons brein lijken onbeperkt, 

maar ze zijn dat niet 

 

Daar zit de fout in ons denken, in ons brein. De grenzen 

van onze mogelijkheden om te kunnen weten.  

De grens tussen weten en geloven, weten en inschatten. 

Die grens wordt bepaald door wat wij niet kunnen weten.  

 

Wat wij denken mist zonder die grenzen een context voor 

onze gedachten.  

Je kunt het zien als de genetische fout in ons denken. Niet 

een fout die in de genen terug te vinden is, maar het is 

de manier waarop wij denken die we in onze jeugd 

hebben geleerd van onze ouders en onze omgeving. Onze 

ouders hebben die manier van denken geleerd van hun 

ouders en hun omgeving en ook jij geeft het weer door.  

 

Deze manier van denken gaat waarschijnlijk terug tot de 

mensen in de prehistorie. Waarschijnlijk, want daar had 

deze manier van denken een functie. Namelijk die van 

overleven.   

 



 

 

De drie natuurwetten: 

 

1. We kunnen niet weten wat de toekomst brengt 

2. We kunnen niet weten wat een ander denkt en voelt 

3. We kunnen niet in oneindigheid denken 

 

1. ‘Hoe moet ik dit oplossen’. Een gedachte die op 

kan komen bij een problematische situatie. Je 

denkt en je denkt en opeens komt er een 

oplossing in je hoofd. Probleem opgelost en je 

gaat verder met je leven. 

2. ‘Hoe moet ik dit oplossen’. Een gedachte die op 

kan komen bij een problematische situatie. Je 

denkt en je denkt, maar er komt geen oplossing.  

 

Om het verschil tussen 1. En 2. uit te leggen is het 

belangrijk dat je weet wat je wel en wat je niet kunt met 

je denken. 

Zie het denken als een speelveld. Een vierkant die aan 

alle zijden begrensd is. Binnen dat speelveld kan je met 

je denken van alles. Bijvoorbeeld je auto of je fiets is 

kapot. En de enige oplossing die je kan bedenken is om 



 

 

een andere te kopen. Je gaat advertenties na en besluit 

tot een koop. Probleem 1. opgelost. Je bent binnen het 

speelveld van je denken gebleven. 

 

Probleem 2. is een ander verhaal. Je hebt bijvoorbeeld 

ruzie met iemand en iedere poging om het bij te leggen 

wordt afgewezen. Maar je blijft in je hoofd er mee bezig. 

Waarom doet hij dit?’ ‘Zou hij soms denken dat…?’  ‘Nou 

dan heeft hij het mis’. ‘Hij bekijkt het maar. Ik negeer 

hem gewoon’. ‘Bekijk het maar’ is dan een besluit maar 

het probleem blijft je bezighouden. ‘Als hij denkt dat ik 

ermee zit, heeft hij het mis. Ik negeer hem gewoon’. Je 

kan ook denken ‘Hij komt vanzelf wel terug’. Probleem 2. 

Is niet opgelost. Je hebt nog steeds ruzie. 

 

‘Waarom doet hij dit?’  Is een vraag waar je zelf geen 

antwoord op kan vinden, want je kunt niet weten wat een 

ander denkt. Het is een voorbeeld van een niet te 

beantwoorden vraag.   

 



 

 

‘Als hij denkt dat ik er mee zit’. Je kan niet weten wat een 

ander denkt, maar je denkt het wel. ‘Als – dat’. Een 

voorbeeld van een niet herkende fantasiegedachte.  

 

‘Ik negeer hem gewoon’  is een besluit wat je dan neemt 

op grond van de niet herkende fantasiegedachte.  

 

‘Hij komt vanzelf wel terug’. Deze gedachte valt onder de 

toekomstgerichte overtuigingen. Maar je kan niet in 

de toekomst kijken. Dus echt weten kan je het niet. 

 

Deze drie kerngedachten liggen buiten de 

mogelijkheden van je denken, alleen ben je je daar nu 

nog niet bewust van.  

Je kan je verdrietig, boos of ellendig voelen, maar vaak 

laat je dat niet merken.  

Naar buiten toe kan je het doen voorkomen dat het je 

eigenlijk niets interesseert en daarmee heb je weer met 

kerngedachten een schil gebouwd om je kernidentiteit.  

 

Degene die je werkelijk bent. 

 



 

 

Het denken van de mens geeft vele mogelijkheden en die 

mogelijkheden lijken onbeperkt. Wat we vroeger niet 

konden verzinnen blijkt nu allemaal mogelijk. Dus 

waarom zou hier een eind aan komen? Zal de wetenschap 

ons verlossen? Vinden we via deze weg alle antwoorden?  

 

Maar ook de wetenschap is een afspiegeling van het 

menselijk vermogen. Ook de wetenschap is gebonden 

aan de natuurwetten, net als ieder mens. Een 

wetenschapper die onbewust gebruik maakt van de 

eerste drie kerngedachten is zich niet bewust van de 

grenzen van het kunnen weten. Hetzelfde geldt voor de 

politici en beleidsmakers in organisaties.  Je kunt de 

kerngedachten overal en bij iedereen horen.  

 

Ad 1. We kunnen niet weten wat de toekomst 

brengt 

 

Stel je voor dat we in de toekomst zouden kunnen kijken, 

al was het maar voor een paar minuten of zelfs seconden. 

Je zou dan weten welke gevaren er dreigen om er 

vervolgens actie op te nemen. Stel je voor dat we van 



 

 

tevoren weten hoe een ander gaat reageren. We zouden 

dan lang niet zo geschokt worden als nu regelmatig 

gebeurt. Maar helaas is dat onmogelijk.  

We kunnen niet in de toekomst kijken en weten wat de 

toekomst brengt. Daarom overkomt het ons, ziekte, 

tegenslag, verraad en pech. Maar ook een meevaller, 

genezing, voorspoed en de ontmoeting die ons leven 

positief verandert. Dat is de werkelijkheid. Wanneer we 

denken en praten beseffen we dat niet.  

 

Als je terugkijkt op je leven kan je weten dat we niet in 

de toekomst kunnen kijken. Hoe anders is je leven 

gelopen dan je ooit had gedacht. Hoe dikwijls heb je je 

niet vergist, terwijl je het eerst toch zeker wist. Natuurlijk 

komt wat je denkt soms uit. Je kan namelijk inschatten. 

Dat doe je op basis van eerdere ervaringen.  

Veel om ons heen zegt dat oorzaak en gevolg een 

wetmatigheid is die wij kunnen volgen. Elke dag komt de 

zon op. Dus is de conclusie, ik weet dat morgen de zon 

opkomt. Na de zomer komt de herfst en zo zijn er nog 

veel meer natuurverschijnselen die voorspelbaar zijn.  



 

 

Als we iets plannen, komt het meestal uit. Op de afspraak 

verschijnt de ander en gebeurt dit regelmatig, dan volgt 

al snel de uitspraak: ik weet zeker dat hij komt. 

 

Het is net alsof er geen grens is aan de mogelijkheden 

van ons denken. We onderzoeken, ontdekken, 

exploreren. De mens blijft zich ontwikkelen. Het einde in 

onvoorspelbaar. Of het nu op macroniveau is, het 

bestuderen van de wereld en de ruimte, of op 

microniveau, het bestuderen van het atoom of het DNA, 

op elk gebied komen we steeds verder. Daar is dan ook 

onze aandacht op gericht, op verdere ontwikkeling. Groei 

en vooruitgang, gevoed door gedachten.  

 

Waarmee we dit alles bestuderen, ons denken, vormt de 

basis van waaruit wij onderzoeken. Het is ook de basis 

van waaruit wij praten, overleggen, redeneringen 

opbouwen, plannen maken. Het is de basis van hoe wij 

omgaan met het leven en alles om ons heen. Het is die 

basis die we niet of nauwelijks kennen en dat kleurt onze 

belevingswereld.  

 



 

 

Wanneer je de eerder benoemde drie natuurwetten 

herkent en toe gaat passen, gaat er een nieuwe wereld 

voor je open. De wereld van de werkelijkheid met een 

duidelijke begrenzing van het kunnen weten.  

Met je verstand weet je dat je niet kunt weten wat er in 

de toekomst gaat gebeuren. Wanneer je denkt en praat 

weet je dat niet. Je kunt het horen in de uitspraken van 

een ander en je kunt het horen wanneer je zelf denkt. Dit 

is de incongruentie tussen de stem waar we mee denken 

en ons brein. 

Nog geen minuut, nog geen seconde kunnen we in de 

toekomst kijken. We kunnen de toekomst inschatten. 

Daar moeten we het mee doen. 

Je denkt te kunnen weten hoe iets zal verlopen maar dat 

is niet de werkelijkheid. Je denkt te kunnen weten wat 

een ander denkt of voelt, maar ook dat is niet de 

werkelijkheid. Dat veroorzaakt verwarring in het denken. 

Het denken sluit dan niet aan op de werkelijkheid. 

Het brein reageert op impulsen van buitenaf. Het reageert 

op wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft, kortom op dat 

wat je zintuiglijk waarneemt en dat vormt je wereld, je 

belevingswereld.  



 

 

Leren denken vanuit de echte wereld, de wereld die je 

waar kunt nemen als je rekening houdt met de absolute 

begrenzingen, zou misschien wel jouw grootste 

verandering zijn. Dan kan je elke keer als je een gedachte 

bij jezelf hoort die aangeeft dat je wel in de toekomst kunt 

kijken of weten wat een ander denkt of voelt, stoppen 

met het besef dat je dit als mens niet kunt weten.  

Je denkt het en je stopt het. Steeds weer, met het besef 

dat wat je net dacht één mogelijkheid is. Geen weten. Net 

zolang tot het is geïntegreerd in de manier waarop je 

denkt. 

 

Stel je bedenkt iets. Een plan, een idee, of je maakt je 

een voorstelling van een gebeurtenis die nog plaats moet 

vinden. Met het besef dat je niet in de toekomst kunt 

kijken weet je dat wat je net hebt bedacht een 

toekomstgerichte gedachte is. Eén mogelijkheid. Want er 

kan van alles gebeuren. Niet meer en niet minder. Het 

kan uitkomen, maar misschien ook niet.  

Misschien is het op dat moment voor jou een ‘het kan niet 

anders dan’ gedachte. Maar zelfs al is dat het geval, dan 

nog besef je met deze kennis dat dit voor de toekomst 



 

 

geen zekerheid geeft op succes en bij een minder leuke 

gedachte, of het inderdaad zo slecht zal lopen. Je denkt 

je met dat besef niet meer ‘goed’ en je denkt je dan niet 

meer ‘slecht’. Je weet het gewoon niet. Je kan het niet 

weten. 

Hetzelfde denkproces als een plan bedenken is je zorgen 

maken. Je denkt aan iets van de toekomst en je begint 

met dezelfde kerngedachte. Het komt neer op dezelfde 

manier van denken. 

 

Ad 2. We kunnen niet weten wat een ander denkt 

en voelt 

 

Want hoe zouden we het kunnen, weten wat een ander 

denkt? Door iemand strak aan te kijken? Ons te 

concentreren? We hoeven alleen maar bij onszelf na te 

gaan hoe wij denken. Hoe wij van mening kunnen 

wisselen. De invloed van emoties op ons denken.  

Je bent kwaad en doet allerlei uitspraken. Wanneer je 

weer rustig bent heb je er spijt van, of juist niet. Dikwijls 

niet te volgen voor de ander. 



 

 

Hetzelfde als bij in de toekomst kijken, speelt dit ook 

wanneer we zeggen te weten wat een ander denkt of hoe 

deze gaat reageren. Hetzelfde geldt voor wat een ander 

voelt. ‘Ik weet precies hoe jij je voelt’, zegt iemand. Dat 

kan je dus niet weten. Zelfs al heb je hetzelfde 

meegemaakt. 

Natuurlijk hebben we het ook weleens goed op grond van 

eerdere ervaringen. Ik ken hem al tien jaar, dus ik weet 

precies hoe hij is en zal gaan reageren.  

De werkelijkheid geeft aan dat we niet kunnen weten wat 

een ander denkt. Dus soms zitten we ernaast. De impact 

van dit misgokken wordt bepaald door de situatie. De 

impact kan dan ook variëren van geen gevolgen tot een 

hevige teleurstelling, tot een ramp. 

Al snel komt hier een kosten-batenanalyse. Met wat 

mensenkennis en levenservaring blijken mensen in staat 

tot een steeds betere inschatting, die als een weten naar 

buiten wordt gebracht. Dat hoef je haar niet te vragen, 

dat doet ze nooit. En wat gebeurt er? Ze doet het niet.  

Nou, wat heb ik je gezegd? Ik ken haar toch. Weet zo 

iemand dat? Kan hij of zij dat weten? Het antwoord is en 

blijft nee.  



 

 

Suggereren dat je weet wat er in de toekomst zal gaan 

gebeuren en dat je weet wat een ander denkt of voelt, 

kan bij anderen je status verhogen, je vergroot je 

territorium. Jij kan iets wat de mensen om je heen niet 

kunnen. Je hebt het ‘bewijs’ geleverd, want je had het 

goed. 

Het effect van deze manier van denken is denken, 

denken, veel denken. Bang worden, twijfels krijgen, jezelf 

gerust proberen te stellen, wegredeneren. Hoe meer je 

het goed hebt, hoe hoger de prijs. Want de momenten 

zullen komen dat je ernaast zit. Dan komt de klap. Het 

loopt heel anders. 

Voor je het weet kijk je dan naar de situatie, bijvoorbeeld 

de ander en niet naar jezelf. Een situatie in de vorm van 

een persoon. Je kunt hem of haar als onbetrouwbaar 

beoordelen en je bent teleurgesteld. Hij zegt de ene keer 

dit en de andere keer dat. Je zoekt de oorzaak bij de 

ander terwijl de oorzaak in je manier van denken zit. Jij 

dacht dat je wist hoe de ander zou reageren. Het gaf een 

verwachting en je bent teleurgesteld.  

Het leren herkennen van de soorten gedachten die dit 

veroorzaken, voorkomt deze schok.  



 

 

Ad 3. We kunnen niet in oneindigheid denken 

 

Willen weten is misschien wel de grootste honger van de 

mens. Willen weten waarom we hier op aarde zijn. Willen 

weten of er een God is, een hemel, een hel.  Maar ook los 

van religie. Willen weten waar we vandaan komen en 

waar we naartoe gaan. We denken erover na en proberen 

het te begrijpen. Het proberen te begrijpen doen we met 

een denken wat beperkingen heeft en daardoor in 

mogelijkheden begrensd is.  

 

De derde begrenzing is dat wij niet in oneindigheid 

kunnen denken. Oneindigheid in het groot en 

oneindigheid in het klein. Oneindigheid in vele vormen. 

 

Je kunt denken in oneindigheid zelf testen door hierover 

na te denken. Kijk eens naar boven, naar de hemel. Je 

kunt dit ook in gedachten doen.  

Een theorie is dat het heelal een soort ballon is dat steeds 

verder uitdijt. Er zijn geleerden die denken dat daar 

achter een ander heelal is. Hierbij krijg je het idee van 



 

 

een ballon achter een ballon. Gaat dit zo door, of eindigt 

het ergens? 

Denk je dat het eens moet eindigen, dan komt al snel de 

vraag hoe dat dan kan. Wat zit daar dan achter? Niets? 

Maar we kunnen ook niet aan niets denken, want ook dat 

is oneindig.  

Met deze gedachtekronkel stuit je op de begrenzing van 

je denken. Je komt er niet uit. Als het heelal nooit eindigt, 

dan kunnen wij mensen dat met ons denken niet 

bevatten. Voor ons denken moet het eindigen. Voor ons 

verstand moet het oneindig zijn. Wat de werkelijkheid is 

weten we niet. Kunnen we niet weten.  

 

Hetzelfde geldt voor de gedachte dat er na de dood niets 

is. Dat het gewoon afgelopen is. Sta je daarbij stil en 

probeer je dit te overdenken, dan stuit je ook op de 

begrenzing van je denken. Je kunt dit met je denken niet 

bevatten. Je kunt niet aan niets denken.  

Het niets is een begrip wat ons brein niet kan hanteren. 

Je ziet het al bij kinderen. Wanneer het donker is en het 

kind niets ziet, dan kijkt het in het oneindige, want het 

niets is oneindig. Het brein van het kind zorgt ervoor dat 



 

 

het niets al snel wordt opgevuld met fantasieën. 

Fantasieën die het kind dikwijls als echt ervaart.  

Het lijkt een grote sprong, maar ook de man of vrouw die 

zichzelf geconfronteerd ziet met het bericht dat er een 

reorganisatie of fusie plaats gaat vinden en geen verdere 

informatie krijgt, zal het niets als vanzelf in gaan vullen. 

Het gonst in het bedrijf. Onze hersenen kunnen niet 

omgaan met het niets. In dit geval gebrek aan informatie. 

 

De drie natuurwetten vormen de grenzen van het 

speelveld van ons denken 
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Denken te weten en inschatten 

 

Een van de belangrijkste oorzaken dat je jezelf uit 

evenwicht denkt is het je niet bewust zijn van wat je nog 

wel en wat je niet kunt weten. Dit komt omdat je de 

grenzen tussen weten en inschatten niet hebt geleerd en 

daardoor ga je als je denkt en praat over die grenzen 

zonder dat je het weet.  

De effecten merk je wel. Dat kunnen angsten zijn en 

andere gevoelens die je als leed ervaart. Je kunt je niet 

goed voelen over iets wat jouw brein heeft bedacht over 

een toekomstige situatie. Over wat er zou kunnen 

gebeuren. Over hoe iemand zou kunnen reageren. Over 

hoe iets zou kunnen aflopen. De grenzen tussen weten 

en inschatten. Inschatten is bijvoorbeeld de afstand naar 

de overkant van een straat. Je schat in dat het 20 meter 

is.  

Zit je er ver naast dan kun je besluiten om meer te gaan 

werken aan het beter inschatten. Hetzelfde geldt voor de 

toekomst en wat een ander denkt en voelt. 

Wanneer je deze grenzen weet en hebt geïntegreerd in je 

manier van denken, kan je verder als mens met een 

verdere ontwikkeling.  



 

 

Denken te weten en geloven 

 

Het zijn dezelfde grenzen als weten en inschatten. De 

grenzen die precies aangeven wat nog binnen je 

vermogen ligt om te weten. Dat zijn de grenzen van het 

speelveld van je denken. Gedachten die daarbinnen 

vallen kun je weten, begrijpen, beredeneren. Gedachten 

die over die grenzen gaan kun je dus wel denken, maar 

niet weten, begrijpen, beredeneren. Die grenzen maken 

het verschil tussen je in evenwicht denken en je uit 

evenwicht denken.  

 

• Je hebt kennis gemaakt met de stem waar je mee 

denkt en de samenwerking met jouw brein. 

Misschien ben je al in staat om die stem even stil 

te zetten. 

 

• Je hebt kennis gemaakt met het speelveld van je 

denken wat gevormd wordt door de drie 

natuurwetten. 

 

De volgende stap is je bewust worden van het NU, de 

werkelijkheid. Het nu wat zich bevindt tussen het 



 

 

verleden en de toekomst. Je kunt het ervaren met behulp 

van de oefeningen. Dan heb je daarmee de positie van 

waaruit je over iets na kunt denken. Dan kun je de 

kerngedachten herkennen die over die grenzen gaan van 

wat je nog kunt weten. Dan heb je als je praat en nadenkt 

de positie van toeschouwer van het verleden en 

toeschouwer van de toekomst. 

NU is de werkelijkheid zal je ontdekken. Zo dichtbij dat je 

er overheen kijkt. 
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