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Schrijf je
hoofd
leeg
 

 

Schrijven voor jezelf is een hele krachtige

manier om je hoofd leeg te maken. Een vol

hoofd vraagt mega veel energie van je, meer

dan je in de gaten hebt. Daardoor kun je je

moe gaan voelen, zwaarmoedig, chagrijnig

worden, kortaf. Omdat je je hoofd niet uit

kunt zetten, kan het er ook voor

zorgen dat je niet in slaap komt, terwijl

slapen juist zo broodnodig is. Kortom: je zit in

een vervelende spiraal.



 

 

Een manier om je hoofd leeg te gaan maken is schrijven. Ik

heb het niet over het maken van lijstjes, maar over opschrijven wat je

bezighoudt. Iets wat ik al 11 jaar lang iedere ochtend direct na het

wakker worden doe. In alle rust dus voor de dagelijkse routine begint.

Ik zette mijn wekker een halfuur eerder dan normaal, zodat ik kon

schrijven als de anderen in huis nog sliepen. En dat doe ik nu nog

steeds. Elke dag. 

 

Schrijven draagt bij aan een goede gezondheid, is inmiddels

wetenschappelijk   ewezen. En het draagt bij aan het gevoel van geluk.

Iets wat we allemaal kunnen gebruiken.

Ik snap dat je denkt: hoe begin je dan? Lief dagboek? Of werk het

anders?  In principe werkt het op de manier die fijn is voor jou. En die

moet je gaan ontdekken. Mijn manier is zonder datum. Na verloop

van tijd ben ik mijn schrijven gaan richten aan het Universum: ik

begin met Lief Universum en schrijf dan op wat opkomt in mij. Dat

schrijft fijn voor mij.

 

Ik kan me voorstellen dat je hier niets mee hebt. Dan zoek je naar iets

wat fijn voelt voor jou. Omdat die zoektocht ook wat lastig kan zijn

misschien – je hoofd is al zo vol – heb ik 10 manieren bij elkaar gezet

waarop jij je schrijven kunt beginnen. Wil jij gaan schrijven voor

jezelf om je hoofd leeg te maken, kies er dan een uit die bij je past. Je

kunt ze allemaal proberen. Na

even zul jij je eigen manier gaan vinden en schrijven zoals het bij jou

past. 

 

 



 

 

Kies een van de 10 manieren en schrijf de tekst over. Ga daarna door met

schrijven, gewoon zoals het in je opkomt, zonder oordeel, zonder te

herschrijven, zonder foutjes te herstellen: het is puur voor jezelf bedoeld dus

het maakt helemaal niets uit. 

 

Neem er echt de tijd voor, schrijf tot het 'op' voelt, je herkent het doordat je een

gevoel van rust over je heen krijgt.

 

In het begin is het even lastig misschien, maar dat is voor alles wat je ‘nieuw’

probeert. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. Hier komen ze dan:



1.
 

 

Lief Universum,

Dank je wel voor deze nieuwe

dag. Ik hoop dat deze dag …

(En hier ga je verder over wat je

hoopt dat deze dag je gaat

brengen.)

2.
 

 

Lieve ik,

Samen gaan we dit doen, samen

gaan we hier doorheen en om te

beginnen vertel ik je alles wat me

nu bezighoudt in mijn hoofd: …

(En zo ga je over op wat er

allemaal in je gedachten omgaat)

3.
 

 

…

Mag ik je wat vragen? Mijn hoofd

loopt over van vragen die ik zo

graag beantwoord zie en ik begin

bij de vraag die het meeste speelt

… 

(Stel je vraag en hou die pen op

papier – luister naar wat je in je

lijkt te horen en schrijf dat op)



4.
 

 

De geluksmomentjes van

gisteren. Elke dag deel ik mijn

gelukmomentjes met jou. Wat

was het fijn … (dit is een hele

mooie manier zijn om elke

morgen je schrijven te beginnen)

5.
 

 

Vandaag wordt een mooie dag:

daar ga ik alles aan doen wat

ik kan. Ik ga … 

(Wanneer je deze oefening kiest

voel je vanbinnen misschien

weerstand en kun je met

argumenten komen die je hiervan

willen behoeden. Dat is je ego.

Als dat zo is, schrijf dat ook

allemaal op en blijf schrijven -

ook wat je in reactie

daarop voelt)



6.
 

 

Mijn wens voor de wereld is dat

… 

(Ga over op wat je wenst voor de

wereld. Het moment dat je dat

doet geef je je zorgen een twist.

In plaats van dat je je in een

neerwaartse spiraal voelt,

gaat je gevoel juist opwaarts.)

7.
 

 

Ik maak me zorgen, lief

Universum, want … 

(Vertrouw je zorgen aan het

papier toe en schrijf door als je

denkt alles te

hebben opgeschreven.)

8.
 

 

Lieve liefde,

Daar waar ik kan kijk ik naar

liefde, naar wat liefde

betekent voor mij. Liefde

betekent ... en ik zie liefde in …



9.
 

 

Soms helpt het juist een brief te

schrijven aan precies dat wat je

kwelt of bezighoudt om te

vertellen waarom je het als zo

vervelend ervaart. Ik schreef

meerdere brieven aan mijn

depressie, die ik daarna

verbrandde. Ik wilde er

afscheid van nemen en voor mij

voelde dat goed. De depressie

mocht geen negatieve

hoofdrol meer spelen in mijn

leven. Het schrijven van een brief

aan hetgeen bij jou nu een

hoofdrol speelt en die brief

verbranden kan ook een methode

om opluchting en rust te vinden

in je hoofd.



10.
 

 

Dit laatste voorbeeld zie je heel

vaak geadviseerd, precies omdat

dit zo’n ontzettend krachtige

oefening is. Je kunt juist hier

weerstand gaan voelen, want ja,

dankbaar zijn in deze tijd kun je

als lastig ervaren. Het schrijven

over die weerstand kan helpen

nieuwe inzichten te krijgen. Focus

daarna op die dankbaarheid, want

hoe lastig de periode ook is waar

je inzit: er is echt genoeg om je

heen om dankbaar voor te zijn.

 

Lieve …

Ik ben dankbaar voor …

(Schrijf alles op waar je dankbaar

voor bent.)



Ik hoop
 

 

je hiermee te hebben geïnspireerd, en in

ieder geval één manier te hebben gegeven

waar jij mee schrijven kunt.  Schrijven geeft

kracht omdat het opruimt, ordent en je in

contact brengt met een diepere laag in jezelf.

Het is iets heel speciaals waarbij het soms

lijkt het of er tegen je wordt gepraat. 

 

Wat ik op deze manier 'hoor', als ik het zo

kan  beschrijven, dat schrijf ik op, alles. Hier

zijn inmiddels de mooiste dingen uit

ontstaan: het tweede bedrijf dat we hebben

waarin we kookworkshops geven, enorm

veel blogs en content voor ondernemers en

de online cursussen die ik geef.

 

Meer weten over mij en wat ik voor jou en

je bedrijf kan betekenen? Kijk op

www.tekstgericht.nl 

Lieve groet, Marianne


