Uitleg bij het uitdagen van gedachten
Het uitdagen van gedachten is een manier om op een wat realistischere manier te leren
denken. Het biedt handvaten om negatieve gedachten tegen te gaan en helpt zo om met
minder spanning in het leven te staan. Uitdagen van gedachten is uitgebreid onderzocht en
is ook bewezen effectief bij het behandelen van verschillende psychische klachten.
De invloed van gedachten
In iedere situatie die we tegenkomen spelen er 3 G’s
een rol: Gevoel, Gedrag en Gedachte.
Die drie G’s hebben alle drie een belangrijke
rol, maar onderling beïnvloeden ze elkaar
ook sterk. Het belangrijkste verband bestaat
tussen wat we denken en wat we voelen.
Dat blijkt wel uit het volgende voorbeeld.
Gevoel

Gedachte

Situatie
Gedrag

Stel je voor dat je in bed ligt en je hoort een geluid. Stel dat je denkt dat het een inbreker is,
hoe voel je je dan? Waarschijnlijk zul je je bang voelen. En stel nu dat je denkt dat het de
wind, of de kat van de buren is? De kans is groot dat je je daar neutraal bij zult voelen. Dit
laat mooi zien dat twee keer dezelfde situatie, echter met twee verschillende gedachten,
leidt tot twee verschillende emoties.
Realistisch denken
Soms zeggen mensen: je moet positief denken! Het uitdagen van gedachten gaat niet over
positief denken, maar over realistisch denken. Positief denken betekent namelijk denken dat
er nooit iets mis kan gaan, of dat altijd alles precies zal lopen zoals jij wil dat het zal gaan.
Helaas is dat niet de realiteit. Realistisch denken betekent: het onderzoeken van je
gedachten en pas daarna je conclusies trekken. Als uit je onderzoek blijkt dat je het volste
gelijk had om negatief te denken, dan zou het raar zijn om tegen je te zeggen dat je gedachte
niet klopt. Dat is alsof er daadwerkelijk een inbreker in je huis staat en je jezelf ervan
probeert te overtuigen dat het de kat van de buren is! Maar in de praktijk zal blijken dat
negatieve gedachten maar zelden kloppen. En dat een meer positieve of neutrale gedachte
veel beter klopt. Ga maar na, hoe vaak heb je in je leven wel niet gevreesd dat iets heel
naars zou gebeuren? En hoe vaak is die verwachting ook uitgekomen?
Hoe doe ik dat?
De belangrijkste eerste stap is het leren herkennen wanneer een negatieve gedachte in je
opkomt. Dat lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. Omdat we zo gewend zijn dit soort
gedachten te bedenken, noemen we ze vaak ‘automatische gedachten’. Dat maakt ze soms
ook zo lastig te herkennen: ze komen zo snel en automatisch op, dat we vaak niet eens
doorhebben dat we weer zo’n automatische gedachte hebben gecreëerd en erin zijn gaan
geloven.

Een belangrijke tip hierbij is te letten op een plotselinge verandering in hoe je je voelt.
Wanneer je je opeens onrustig, zenuwachtig of zelfs angstig, verdrietig of boos voelt, dan is
het goed om na te gaan of daar misschien een bepaalde gedachte aan voorafging.
Bijvoorbeeld: je zit te werken, en een email van je baas met daarin een opdracht komt
binnen, wat meteen veel spanning oproept. Ga voor jezelf eens na: welke gedachte riep deze
email bij me op waardoor ik me opeens zo gespannen ging voelen? Zo’n gedachte zou
kunnen zijn: “Wat hij me vraagt om te doen kan ik op dit moment niet doen, en als ik nee
zeg dan stel ik hem teleur.” Logisch dat die gedachte spanning geeft. Maar… klopt hij wel
helemaal?
Uitdagen
Het uitdagen van de gedachte is de volgende stap. Dit doe je door jezelf zoveel mogelijk
vragen te stellen over die gedachte waarvan je zojuist hebt vastgesteld dat deze de oorzaak
was van je gevoelsverandering. Een aantal voorbeelden van vragen die je jezelf zou kunnen
stellen zijn:
- Welke bewijs heb ik voor deze gedachte?
- Weet ik wel 100% zeker dat deze gedachte klopt?
- Baseer ik me nu helemaal op de feiten, of ben ik nu een aantal feiten negatief aan het
inkleuren?
- Ben ik misschien bezig met het maken van een voorspelling van de toekomst? En zo ja,
kloppen mijn negatieve toekomstvoorspellingen meestal wel?
- Wat is het allerergste dat zou kunnen gebeuren als mijn gedachte klopt? En zou daar
overheen te komen zijn?
- Hoe zou iemand die erg zeker is van zichzelf denken in precies deze situatie?
- Zou ik ook in deze negatieve gedachte geloven als het om een ander persoon dan mezelf
ging?
- Zie ik praktische mogelijkheden over het hoofd die dit probleem zouden kunnen oplossen?
Wees creatief, probeer de situatie van alle kanten te bekijken en schrijf alle antwoorden zo
uitgebreid mogelijk op. Probeer als een objectieve onderzoeker naar de situatie te kijken, en
niet iedere positieve gedachte die opkomt af te doen met een “ja, maar…”. Het doel is
immers niet om jezelf ervan te overtuigen dat je gedachte niet klopt, maar het doel is om uit
te zoeken of je gedachte klopt. Je zult merken dat wanneer je objectief na gaat denken over
de situatie, je al makkelijker afstand kunt nemen van die gedachte.
Conclusie
Schrijf na alle vragen die je je gesteld hebt, en de antwoorden die je daarbij hebt gevonden,
een conclusie op. Deze kan bestaan uit een of enkele zinnen. Zo’n conclusie zou kunnen zijn:
“Als ik al mijn werk af heb, zal ik proberen de opdracht uit de e-mail van mijn baas uit te
voeren. Als dat niet lukt dan is de kans niet zo groot dat ik hem teleurstel. Het is immers ook
in zijn belang dat ik mijn overige werkzaamheden af krijg.” Deze conclusie is rationeler en
minder negatief. Probeer deze conclusie in gedachten te houden en het zal je opvallen dat
de spanning die je voelde zal verminderen.

