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Opdracht:  Werken aan zelfvertrouwen  

(tijdsduur: 30 minuten)   

Benodigdheden: timer, stift , papier  

Stap 1 Zet de timer op 5 minuten. Mediteer allereerst op het volgende woord. 

Leg het te week in je geest, 5 minuten lang, roep het woord iedere keer weer 

op. Observeer welke lichamelijke sensaties, emoties, gedachten en beelden er 

omhoog komen:  

 

ZELFVERTROUWEN  

 

Stap 2 Mediteer nu de komende 5 minuten op de volgende vraag:  

In welke situatie in mijn leven heb ik overduidelijk zelfvertrouwen 

ervaren?  

Roep zo goed als je kunt de herinnering aan deze situatie op. Voel vooral hoe 

deze herinnering aan het zelfvertrouwen in je lichaam voelt... sensaties in je 

buik, borstholte.. verandering in je ademhaling..? Hoe voelt zelfvertrouwen in 

jouw lichaam? Sluit je ogen en voel het zo goed als je kunt in jouw lichaam.  

 

Stap 3 In de volgende stap kijk je of je dit gevoel van zelfvertrouwen in een 

paar woorden of een kort zinnetje kunt vatten. Je kunt bijvoorbeeld 1 woord 

nemen wat je gevoel symboliseert bijvoorbeeld “berg” of “zon”. Je kunt ook 

een korte zin kiezen bijvoorbeeld: “ik kan het en ik zal het ook doen” of “ik kan 

het, maar hoef het niet te doen”.  

Kijk of je een woord of een spreuk kunt vinden die dit gevoel van 

zelfvertrouwen in je kan wakker maken.  



 

 
 
 

Stap 4 Herhaal nu voor jezelf enkele malen het gekozen woord of de gekozen 

zin en observeer of je hiermee de gevoelens die je aan zelfvertrouwen hebt 

gelinkt ook daadwerkelijk oproept. Als dat lukt heb je jouw spreuk gevonden. 

Als het hiermee nog niet lukt, kijk dan of je je spreuk nog wat kan aanpassen 

zodat het dichter in de buurt komt bij de gevoelens die je eerder ervoer.  

Noteer deze spreuk op een paar post-it papiertjes en plak het op plaatsen waar 

je er graag aan herinnerd wil worden.  

 

Stap 5 Herhaal de spreuk dagelijks zo vaak mogelijk en ervaar vooral ook welke 

uitwerking dit heeft op je lichaam. Je kunt hem uitspreken na afloop van een 

meditatie-oefening, bij het wakker worden, voordat je uit bed komt, voordat je 

gaat slapen, kies de momenten die voor jou passen, wees vindingrijk!  
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