
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Muppets in je hoofd, wat doe je ermee? 

 

Ons leven wordt vaak gedomineerd door gedachten in je hoofd. Iedere gedachte is een soort 

stem in je hoofd. Gedachten komen en gedachten gaan daar kun je niets aan doen. Waar je 

wel wat aan kunt doen is de stem in je hoofd die overal een mening over heeft. Zie deze stem 

als een soort klaag muppet in je hoofd. Deze muppet bepaald jou leven. Deze muppet is gek 

op oordelen. Deze muppet zorgt dat je onzeker of bang wordt. 

 

Deze muppet oordeelt negatief over je net op het moment dat het goed met je gaat. Let er 

maar eens op hoevaak hij tegen jou praat. Wees er maar eens van bewust hoe vaak die klaag 

muppet zit te oordelen. Let maar eens op hoe vaak hij in de weg staat als jij je wilt 

ontwikkelen. Die Muppet in je hoofd bepaalt een groot deel van je leven. Gelukkig is er goed 

nieuws!. Jij bent niet die Muppet. 

 
In deze 1 daagse opleiding leer je om te gaan met je muppets in je hoofd en vrijer en bewuster 

beslissingen te nemen die je gelukkiger en vrijer kunnen maken. 

 

De belangrijkste resultaten van deze training zijn: 

 

• meer bewustwording en inzicht in je gedachtenpatronen, je reacties, je handelen, je 

emoties en gemoedstoestanden (en de keuze om daar soms anders mee om te gaan) 
• het meer afstand kunnen nemen van problemen. 

• het leven wordt makkelijker en je geniet bewuster en intenser. 

• meer energie tot je beschikking hebben. 



 

 

 

 

Daarnaast kunnen de volgende resultaten van training genoemd worden: 

Verbeterde vaardigheid om: 

• om te gaan met stressvolle gebeurtenissen of momenten wanneer het niet gaat zoals je 

wilt 

• je te kunnen concentreren (meer focus en minder piekeren) 

• grenzen aan te geven (meer bewustwording) 

Een vermindering van: 

• stress-symptomen (zoals o.a. hoge bloeddruk, vermoeidheid, slapeloosheid). 

• slaapproblemen en vermoeidheid in het algemeen 

• depressie en angst 

• (chronische) pijn 

• psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag 

 

De opleiding is interactief en iedereen kan zijn/haar thema,s inbrengen. 

 

De trainers zijn ervarene opleiders die veel ervaring hebben op het gebied van 

bewustwording. 


