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Kennismaken met je boosheid

1 Omschrijf een situatie die je kortgeleden hebt meegemaakt waarin je moeite had met het onder controle 

houden van je boosheid. Vergeet niet om het wat, het waar en het waarom van deze situatie te beschrij-

ven. 

2 Is er iets wat je had kunnen veranderen aan deze situatie om haar minder ergerlijk te maken? Was er iets 

wat je had kunnen veranderen om je kalmte te bewaren (bijvoorbeeld de situatie vermijden of om hulp 

vragen)? 

3 Maak een lijst van de dingen die je niet kon veranderen aan deze situatie. Waar had je geen controle over?

4 Omschrijf een pasgebeurde situatie waarin je je emoties onder controle had of waarin je je ontspannen 

voelde. 

5 Omschrijf je gedachten over deze rustige situatie. Wat dacht je toen? Hoe voelde je je toen? 

6 Als je je in een situatie bevindt die je boos maakt, en je in staat zou zijn je gedachten en de situatie te 

accepteren zoals ze zijn, wat zou er dan voor je veranderen? 

136



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

 De boze berg bestrijden

Noem vijf dingen die je boos maken. Begin met iets wat je prikkelbaar maakt en eindig met iets waardoor 

je echt kwaad wordt. Ga na hoe je lichaam voelt in deze situaties. Voel hoe je lichaam meeverandert met 

je emoties. Maak een lijst van manieren waarop je kunt kalmeren en je gedachten en je gevoelens onder 

controle kunt krijgen.

Intensiteit Trigger Hoe het voelt in je lichaam Manieren om te kalmeren

1

2

3

4

5
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 Wekelijks boosheidslogboek

Je gevoelens opschrijven is een goede manier om triggers van jouw emoties te leren begrijpen, evenals 

hoe je reageert op je gevoelens. Houd je boosheid een week lang bij. Zie je bepaalde patronen? Komen je 

gevoelens en je gedrag overeen met de grootte van het probleem? Hoelang heb je nodig om weer in balans 

te komen?

Datum:        Tijd:      

Gevoelens

Gedachten

Gedrag

Gevolgen

Hersteltijd

Datum:        Tijd:      

Gevoelens

Gedachten

Gedrag

Gevolgen

Hersteltijd

Datum:        Tijd:      

Gevoelens

Gedachten

Gedrag

Gevolgen

Hersteltijd

Datum:        Tijd:      

Gevoelens

Gedachten

Gedrag

Gevolgen

Hersteltijd
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 Acting out

Noteer elke dag de tijdstippen waarop acting-outgedrag optrad en beschrijf het. Gebruik een intensiteits-

schaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor het meest intens. Schrijf daarnaast ook dingen op die je opvielen 

voordat het acting-outgedrag optrad.

Tijdstip Intensiteitsgraad Omschrijving Overige opmerkingen

07.30 u. 7 Schreeuwde tegen mijn moeder, 
omdat ze havermout voor me had 
klaargemaakt in plaats van brood.

Sliep door mijn wekker heen. Was 
geïrriteerd, omdat mijn moeder 
me aan het opjagen was.
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Acting out 

Noteer hieronder elke dag de tijdstippen waarop het kind acting-outgedrag vertoonde en beschrijf het. 

Gebruik een intensiteitsschaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor het meest intens. Schrijf daarnaast ook 

dingen op die je opvielen voordat het acting-outgedrag optrad.

Tijdstip Intensiteitsgraad Omschrijving Overige opmerkingen

07.30 u. 7 Schreeuwde tegen me, omdat 
ik het verkeerde ontbijt had 
klaargemaakt.

Wilde niet uit bed komen. 
Prikkelbaar.
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Acting out: plan van aanpak

Maak een lijst van de cues uit de omgeving en de gevoelstoestanden die voorafgingen aan het acting-outge-

drag op de vorige twee werkbladen. Schrijf een plan van aanpak met wat de cliënt en de verzorger kunnen 

doen wanneer deze cues zich voordoen, om te voorkomen dat acting-outgedrag optreedt.

Aanleidingen/emotionele toestanden die aan 

acting-outgedrag voorafgaan

Acties die acting-outgedrag kunnen 

voorkomen
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 Teruggaan in de tijd

Omschrijf het vervelende moment en som de gevoelens die je erbij had en het gedrag dat je 

toen vertoonde op:

Ga nu terug in de tijd en maak een lijst van alle gebeurtenissen die aan deze ellendige 

stemming voorafgingen:

1

2

3

4

5
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 Het herkennen van emotionele grenzen

Emotionele reacties op situaties zijn persoonlijk en uniek. Verschillende situaties brengen verschillende 

emoties teweeg bij verschillende mensen. Deze activiteit is bedoeld om je te helpen herkennen welke 

situaties verschillende emoties veroorzaken en waar je emotionele grenzen liggen. Schrijf in de onderstaande 

velden twee voorbeelden op van dingen waardoor je deze emotie voelt.

WOEDEND

1

2

BOOS

1

2

GEFRUSTREERD

1

2

GEÏRRITEERD

1

2

RUSTIG

1

2

RD

TEERD

USTIG

2

ER

TE

U

R

TE

U
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 Hoe reageert je lichaam?

Mensen reageren op verschillende manieren op gevoelens van boosheid. Denk terug aan een keer dat je 

overstuur of boos was. Hoe reageerde je lichaam erop? Omschrijf je gevoelens in een paar woorden. Teken 

of kleur in waar je deze gevoelens voelde in je lichaam.
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 Ik voel

Ik-zinnen zijn een goede manier om je gevoelens duidelijk te maken, zonder een ander te beschuldigen of 

negatief te benaderen.

Gebruik in de onderstaande situaties een ik-zin om duidelijk te maken hoe je je voelt.

Ik-zin: ‘Ik voel me       wanneer je       . Zou je de volgende keer alsjeblieft       ?’

Situatie: Je vriend/vriendin vraagt anderen om met hem/haar te spelen tijdens de pauze, maar jij wordt niet 
gevraagd.

Ik-zin:

Situatie: Je vader of moeder schreeuwt tegen je dat je je kamer moet opruimen, omdat die een puinhoop is.

Ik-zin:

Situatie: Je broer of zus heeft je kleren geleend zonder het eerst te vragen en nu zit er een vlek op.

Ik-zin:

Situatie: Je werkt aan een groepsopdracht en voelt dat je meer doet dan je groepsgenoten.

Ik-zin:
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 Pas op je woorden

Woorden kunnen anderen pijn doen of een al vervelende situatie nog erger maken. Het is belangrijk om 

het verschil te begrijpen tussen aardige woorden en boze woorden. Denk terug aan een situatie waarin je 

overstuur was en misschien onaardige woorden hebt gebruikt. Beschrijf deze situatie in het bovenste veld. 

Maak een lijst van de onaardige woorden die je toen hebt gebruikt in het juiste veld. Maak dan een lijst van 

aardige woorden in het veld ernaast. Schrijf in het veld ‘Opnieuw’ een aardigere manier om het probleem op 

te lossen.

Situatie/probleem

Boze woorden/gedachten Aardige woorden/gedachten

Wat zou een aardigere manier zijn om met deze situatie om te gaan?
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 In gesprek gaan met anderen

Met sommige mensen kun je makkelijk praten, met anderen is dat wat moeilijker. Het is belangrijk om 

positief te communiceren, zodat je stem gehoord kan worden, terwijl je je gevoelens onder controle hebt. In 

deze oefening wordt je gevraagd om mensen te noemen in je leven met wie je makkelijk praat. Ga na welke 

eigenschappen van die persoon maken dat het prettig is om met hem of haar te praten en welke strate-

gieën je gebruikt om met deze persoon te communiceren. Denk daarna aan mensen met wie je wat minder 

makkelijk praat of die bepaalde gevoelens bij je oproepen. Welke eigenschappen maken dat het moeilijker is 

om met deze mensen te praten? Welke strategieën kun je inzetten om de controle te behouden wanneer je 

met deze mensen praat?

Helemaal op mijn 

gemak

Eigenschappen
Bijvoorbeeld luistert, rustige 
stem, betrouwbaar

Strategieën
Bijvoorbeeld tegen ze zeggen 
dat ik ze even alleen wil 
spreken

Redelijk op mijn 

gemak

Eigenschappen
Bijvoorbeeld onbekende 
persoon, middelmatig 
stemvolume, luistert

Strategieën
Bijvoorbeeld diep inademen 
voordat ik met deze persoon 
praat

Niet op mijn gemak Eigenschappen
Bijvoorbeeld schreeuwerig, 
bazig, dwars

Strategieën
Bijvoorbeeld oefenen wat ik 
wil zeggen voordat ik met 
deze persoon praat
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Gezinsregels begrijpen

Elk gezin is uniek en heeft eigen normen, waarden en regels. Schrijf in de velden hieronder de namen van de 

leden van je gezin met wie je samenwoont. Welke waarden zijn bij jou thuis belangrijk? Wat zijn de regels? 

Wat zijn de gevolgen als iemand zich niet aan de regels houdt? Schrijf in het laatste veld op welke regels je 

oneerlijk vindt of moeilijk om te volgen.

Gezinsleden

Gezinswaarden

Gezinsregels Gevolgen

Met welke regels heb je meer moeite?

Wat zou je willen veranderen als dat kon?
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 Vrienden en familie

Neem even de tijd om na te denken over je relaties met je familie en vrienden. Schrijf in de cirkels hieronder 

de namen van familieleden en vrienden op met wie je denkt dat je een sterk positieve relatie hebt. Schrijf in 

het middelste gedeelte op welke eigenschappen deze mensen bij wie je je het meest op je gemak voelt met 

elkaar gemeen hebben. Maak in de vakjes hieronder een lijst van je sterke en zwakke kanten in het opbouwen 

van relaties.

FAMILIE VRIENDEN

Mijn sterke kanten in het opbouwen relaties:

Mijn zwakke kanten in het opbouwen van relaties waaraan ik moet werken:
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 Mijzelf en anderen respecteren

Omschrijf wat respect voor jou betekent. Zoek de betekenis daarna op in een woordenboek en schrijf die 

hieronder op. Wat kun je doen om in je gedachten, gevoelens en gedrag respectvol te zijn in de situaties in 

onderstaande tabel? In welke situaties is het makkelijker om respect te tonen? In welke situaties is het moei-

lijker?

Wat respect voor mij betekent:

Definitie van respect:

Thuis Op school In de buurt

Gedachten

Emoties/

gevoelens

Gedrag
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 Prosociaal gedrag

Het oefenen van prosociaal gedrag in rustige situaties kan je helpen om te weten te komen wat je moet 

doen in andere situaties, zowel in positief als in negatief opzicht. Hoe zouden je gedachten, gevoelens 

en gedrag eruitzien als je je in de volgende situaties bevindt? Hoe zou je gedrag de relatie met de andere 

persoon/mensen in deze situatie beïnvloeden? Wat kun je leren van deze situaties dat je kunt gebruiken in 

de toekomst?

Gedrag Gedachten Gevoelens Invloed op 

ander(en)

Om een beurt 

vragen

Iets aardigs tegen 

een vriend(in) 

zeggen

Een buur helpen

Ruziemaken met 

een vriend(in) of 

gezinslid

Bedenk zelf een 

situatie:

Bedenk zelf een 

situatie:
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Behulpzaam gedrag

Bespreek samen met de cliënt wat behulpzaam gedrag is. Daag de cliënt uit om een helper te worden. Vraag 

hem om behulpzaam gedrag te benoemen. Vraag de cliënt het werkblad in te vullen door drie verschillende 

mensen te noemen die hij zou kunnen helpen en drie verschillende soorten hulp die hij aan deze mensen 

zou kunnen bieden. Bespreek met de cliënt welke resultaten hij verwacht van elk van deze gedragsvormen 

en noteer ze in de daarvoor bestemde ruimte. Stel een deadline voor het uitvoeren van deze taken. Vraag de 

cliënt dit werkblad ter inzage mee naar huis te nemen.

#1

Persoon:

Behulpzaam gedrag:

Verwacht resultaat:

#2

Persoon:

Behulpzaam gedrag:

Verwacht resultaat:

#3

Persoon:

Behulpzaam gedrag:

Verwacht resultaat:
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 Ik help mee!

Maak in de ruimte hieronder een collage van woorden, zinnen en beelden die laten zien hoe je anderen kunt 

helpen. Denk na over hoe je anderen thuis, op school of in de buurt behulpzaam kunt zijn. Hoe voel je je als 

je behulpzaam bent? Hoe denk je dat anderen je zien als je behulpzaam bent?
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 De sequentie van gedrag bepalen: deel 1

Denk aan een situatie waarin je de controle verloor over je emoties of je gedrag. Beeld deze situatie in de 

velden hieronder van het begin tot het einde uit, net als in een stripverhaal. Gebruik beelden of woorden om 

je gevoelens en gedrag voor, tijdens en na de situatie te beschrijven.

Voorbeeld:

Probleem Ervoor Tijdens Erna

Ik ben geschorst voor 
storend gedrag in het 
klaslokaal.

Jan zei iets wat niet waar 
was.

Ik was van streek. Mijn 
gezicht werd rood en mijn 
hart ging tekeer. Ik begon 
ruzie te maken met Jan.

De leraar vroeg me om 
het lokaal te verlaten en 
naar het schoolhoofd te 
gaan. Begon ruzie met de 
leraar te maken.

Probleem Ervoor Tijdens Erna
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 Omslagpunt: deel 2

Maak de oefening ‘De sequentie van gedrag bepalen: Deel 1’ af voordat je aan deze activiteit begint. Bepaal 

het moment waarop je de controle kwijtraakte over je gedrag, je gedachten of je gevoelens. Geef in de onder-

staande tabel aan hoe dat voelt. Maak daarna een lijst van dingen die je helpen om de controle te behouden.

Gedachten Gevoelens Actie

Ik moest steeds nadenken 
over wat er gebeurd was.

Ik was zo boos, en mijn 
lichaam werd helemaal 
warm.

Ik begon te schreeuwen.

Denk aan een rustgevende 
plek.

Haal diep adem. Tel tot tien voor je iets doet.

Omslagpunt

Manieren om 

de controle te 

behouden
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 De sequentie van gedrag veranderen: deel 3

Neem je oorspronkelijke probleem en de strategieën om de controle te behouden nog eens door. Beschrijf 

het probleem opnieuw, maar dit keer met deze strategieën in gedachten. Hoe kun je je gedrag veranderen 

om tot een positievere oplossing van het probleem te komen?

Probleem Ervoor Tijdens Erna
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 Controlekaarten

Controlekaarten zijn visuele hulpmiddelen om je te helpen de controle te behouden en minder negatief te 

denken als je een lastige situatie tegenkomt. Hieronder volgt een voorbeeld van simpele regels die je kunt 

volgen als je boos wordt. Maak je eigen persoonlijke kaarten om je te helpen jezelf te beheersen.

Voorbeeld:

Mijn boosheid onder controle houden

Wat ik ga doen: Haal diep adem.

Positieve gedachte: Ik heb mijn gedrag onder controle.

Regels: Ik hou m’n handen thuis. Ik gebruik alleen aardige woorden, of ik hou m’n mond.

Mijn boosheid onder controle houden

Wat ik ga doen:

Positieve gedachte:

Regels:

Mijn frustratie onder controle houden

Wat ik ga doen:

Positieve gedachte:

Regels:

159



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

 Gedachten herkaderen

Een manier om negatieve gedachtepatronen te herkennen is om gedachten in een comfortabele omgeving te 

herkaderen. Bedenk welke negatieve of niet-helpende gedachten je in de onderstaande situaties zou kunnen 

hebben en vervang ze dan door positieve gedachten.

1 Situatie: Je hebt de bus naar school gemist.

Niet-helpende gedachten:

 

Helpende gedachten:

 

2 Situatie: Iemand zegt tegen je dat je iets niet mag.

Niet-helpende gedachten:

 

Helpende gedachten:

 

3 Situatie: Iets wat je had willen doen, gaat niet door.

Niet-helpende gedachten:

 

Helpende gedachten:

 

4 Situatie: Een vriend of vriendin heeft je pijn gedaan.

Niet-helpende gedachten:

 

Helpende gedachten:
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 Van gedachten veranderen

Lees elke zin hieronder en bedenk alternatieve, empowerende gedachten.

Alles-of-nietszinnen Positieve herkadering

Ik krijg dit werk nooit af. Ik ga dit afmaken. Ik ga deze taak stap voor 
stap afronden.

Het kan niemand schelen wat ik denk.

Dit is te moeilijk.

Dit gaat niet lukken.

Beter dan dit kan ik niet.

Ik ben hier niet goed in.

Iedereen vindt dit makkelijk, behalve ik.

Ik doe ook nooit iets goed.
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 Een emotionele woordenschat opbouwen

Weet je soms niet wat je moet zeggen als je boos of verdrietig bent? Vind je het moeilijk om aan anderen uit 

te leggen hoe je je voelt? Deze activiteit is bedoeld om je emotionele woordenschat op te bouwen en om je 

te helpen een reeks van emoties te herkennen. Schrijf voor elke emotie drie andere emoties op die ongeveer 

hetzelfde betekenen.

Blij Kalm Gefrustreerd

Boos Verdrietig Bang
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 Het verband leggen tussen emoties, 
gedachten en gevoelens

Mensen voelen verschillende emoties in verschillende situaties. Dat jij ergens boos of blij van wordt, wil nog 

niet zeggen dat dat voor anderen ook geldt. Maak voor de onderstaande emoties de zinnen af, gebaseerd op 

hoe je je voelt.

Blij

Ik ben blij wanneer  

Wanneer ik blij ben, dan denk ik  

Wanneer ik blij ben, dan voelt mijn lichaam  

Boos

Ik word boos wanneer  

Wanneer ik boos ben, dan denk ik  

Wanneer ik boos ben, dan voelt mijn lichaam  

Verdrietig

Ik ben verdrietig wanneer  

Wanneer ik verdrietig ben, dan denk ik  

Wanneer ik verdrietig ben, dan voelt mijn lichaam  

Kalm

Ik ben kalm wanneer  

Wanneer ik kalm ben, dan denk ik  

Wanneer ik kalm ben, dan voelt mijn lichaam  

Gefrustreerd

Ik raak gefrustreerd wanneer  

Wanneer ik gefrustreerd ben, dan denk ik  

Wanneer ik gefrustreerd ben, dan voelt mijn lichaam  
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Gevoelstoestanden

deel 1
Laat de cliënt zo veel mogelijk gevoelens benoemen en schrijf elk gevoel op een apart vel papier. Help de 

cliënt indien nodig zijn gevoelswoordenschat te vergroten. Laat hem de papiertjes een voor een uit een 

kom halen en de boodschap die bij het gevoel hoort uitbeelden met lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. 

Gebruik indien mogelijk een spiegel, zodat de cliënt zijn eigen uitdrukkingen kan zien.

deel 2
Pak een nieuw papiertje voor elk van de gevoelstoestanden van deel 1. Schrijf de naam van het gevoel 

bovenaan het stukje papier. Laat de cliënt beelden tekenen of uitknippen uit tijdschriften die deze gevoelstoe-

standen uitbeelden, en laat hem in een zin uitdrukken waarom iemand zich zo zou kunnen voelen.

deel 3
Kies elke week een of twee van de gevoelstoestanden die je benoemd hebt in deel 1 en neem ze door. Vraag 

de cliënt om de rest van de week in het dagelijks leven te proberen iemand te ontdekken die deze gevoels-

toestand ervaart. Daag de cliënt uit om een manier te zoeken om deze persoon te helpen of om bij deze 

persoon te blijven terwijl hij dit gevoel ervaart. Voorbeeld: als je merkt dat iemand blij is, zoek dan een 

manier om deze blijdschap met hem te delen. Of: als je ziet dat iemand verdrietig is, bied dan een luisterend 

oor of zeg iets om hem op te beuren.

deel 4
Kies in de volgende sessie een van de papieren met een gevoelstoestand die is behandeld in deel 3. Laat de 

cliënt achterop dit papiertje schrijven of tekenen hoe het voelde om dat gevoel te zien bij een ander, en hoe 

het was om te helpen.

Hoe groot is de emotionele woordenschat van de cliënt? Had de cliënt hulp nodig om te 

bedenken hoe je iemand in elk van de behandelde gevoelstoestanden kunt herkennen en 

helpen? Is het zelfbeeld van de cliënt veranderd nu hij in staat bleek om empathie te tonen voor 

andermans gevoelens?
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 Ketting van kalmte 

Schrijf rustgevende, kalmerende woorden op de strookjes papier hieronder. Knip ze uit en gebruik nietjes 

of plakband om ze met elkaar te verbinden, zodat ze een ketting vormen. Gebruik de ketting als een visueel 

geheugensteuntje, om je te helpen herinneren aan kalmerende woorden en aan hun kracht als ze met elkaar 

verbonden zijn.
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 Kalm handelen

Wat betekent het om kalm te zijn? Schrijf hieronder op of beeld uit hoe kalmte eruitziet. Hoe kun je bij je 

thuis, op school en in de buurt laten zien dat je kalm bent?

Kalm gedrag thuis Kalm gedrag op school Kalm gedrag in de buurt
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 Kalmte denken

Als ik boos ben, zien mijn gedachten er zo uit:

Als ik kalm ben, zien mijn gedachten er zo uit:

Hoe kan ik voor meer kalmte zorgen in mijn eigen leven en in de levens van anderen?
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 Recept voor succes

Boosheid gaat samen met verschillende triggers, gevoelens en reacties. Verschillende mensen hebben 

verschillende manieren om ermee om te gaan. Welk recept werkt het beste voor jou? Benoem je triggers, je 

boze reacties, mensen die je kunnen helpen en strategieën om je kalmte te bewaren.

Recept voor succes

Ik word boos wanneer 

Mijn lichaam voelt dan 

Mijn normale reactie is 

Ik kan mijn gedrag onder controle houden door met  te praten. 

Ik ga deze strategieën gebruiken om rustig te blijven: 

Het duurt           (hoelang het duurt) om mezelf te kalmeren.
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 Schreeuw het van de daken

Schrijf een gedachte op die steeds weer opkomt en die je boos maakt. Schrijf haar op in grote, dikke letters, 

alsof je haar van de daken schreeuwt. Wanneer je klaar bent met schrijven, verfrommel je het papier en gooi 

je het in de prullenbak. Daarmee laat je de negatieve gedachte los. Let op hoe je lichaam aanvoelde terwijl je 

de gedachte opschreef en hoe het voelde toen je de gedachte losliet.
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 Pas op de plaats in tien stappen

Deze bladzijde is een ‘spiekbriefje’ voor manieren waarop je jezelf kunt gronden en copingvaardigheden. Ga 

van boven naar beneden. Bespreek nadat je de stappen hebt doorgelopen met je therapeut hoe je je voelde 

voordat je aan deze oefening begon en hoe je je voelde toen je klaar was, of schrijf het op in je dagboek.

10 Haal tien keer diep adem.

9 Noem negen dingen die je kunt zien.

8 Noem acht mensen die je steunen.

7 Noem zeven kleuren.

6 Noem zes dingen waar je blij van wordt.

5 Haal vijf keer diep adem.

4 Noem vier dingen die je hoort.

3 Noem drie dingen die je kunt aanraken.

2 Haal twee keer diep adem.

1 Hoe voel je je nu?
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 Bedankbrief

Je dankbaarheid tonen kan een positief effect hebben op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Schrijf 

een brief aan iemand van wie je blij bent dat hij/zij er is. Zeg tegen hem/haar waarom hij/zij bijzonder is en 

hoe hij/zij je helpt.

Beste,           

Dank je wel voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groeten,           
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 Kleine overwinningen

Het is tijd om stil te staan bij wat je hebt bereikt. Iets veranderen is niet makkelijk, en het is daarom belang-

rijk om terug te kijken op wat je hebt gedaan, zodat je vertrouwen krijgt in je eigen kunnen. Schrijf op wat je 

doel is voor deze week en voor de toekomst. Noteer elke dag wat je gepresteerd hebt, zowel grote dingen 

(bijvoorbeeld een toets heel goed maken) als kleine dingen (bijvoorbeeld op tijd wakker worden of gaan 

wandelen in plaats van tegen een muur schoppen).

Weekdoel:

Doel voor de lange termijn:

Dagelijkse prestaties

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Grote prestaties:

Ruimte voor verbetering:
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 Gevoelens van dankbaarheid

Er zijn momenten waarop het moeilijk is om het goede in ons leven te zien. We zijn dan snel boos en niet in 

staat om het positieve te zien in mensen en in de dingen om ons heen. Neem de tijd om in elke vorm iets 

op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Kleur de vorm daarna in. Dit kan je helpen herinneren aan alle 

positieve dingen in je leven.
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