
GRATIS STAPPENPLAN

ILONCA MEURS

Leer je innerlijke
criticus kennen.

KRIJG DE CONTROLE TERUG OVER JE NEGATIEVE  STEM EN 

MAAK VAN JOUW GEDACHTEWERELD EEN LIEFDEVOLLE PLEK.



Als jouw innerlijke criticus,
die negatieve stem in je
hoofd luidruchtig is, kan het
je weerhouden om volledig
jezelf te zijn, zelfverzekerd te
voelen en een negatieve
mindset creëeren wat je doet
twijfelen aan jezelf, je waarde
en al je capaciteiten.

Maar zo hoeft het niet te
blijven, jij kan de controle
over haar terug krijgen.

Dit stappenplan gaat je
helpen om de eerste stappen
te zetten richting die controle
en een leven waarin je jezelf
accepteert zoals je bent.  

Hi lieve jij, 
IK BEN ILONCA!

ILONCA MEURS



Be CAREFUL
how are you talking

to YOURSELF because
you are LISTENING.
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Het stappenplan

Wordt je bewust van je innerlijke criticus.01.

02.Verander hoe jij tegen jezelf praat

Wees dankbaar voor wie je bent.03.
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Je innerlijke
criticus heeft
het beste
met je voor. 
Ook al ben je haar op dit
moment liever kwijt dan rijk,
omdat ze nu een negatieve
invloed heeft op je leven. 

Maar dat kan anders.

Het belangrijkste wat jij in je
achterhoofd moet houden, is
dat je jezelf nooit kan
veranderen zodat je innerlijke
criticus lief voor je gaat zijn.

Nee, haar functie is om kritisch
te zijn en dat zal ze altijd blijven
doen bij risico's die je neemt,
spannende gebeurtenissen of
veranderingen in je leven zal ze
altijd van zich laten horen.

Door je innerlijke criticus te
leren kennen, kan je ervoor
zorgen dat zij verandert van

je innerlijke kreng
naar jouw innerlijke
kracht. Waardoor jij
uiteindelijk stopt met
jezelf afwijzen, jezelf
leert te accepteren
zoals je bent en met
onvoorwaardelijke
zelfliefde in het
leven gaat staan.
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Wordt je bewust van
je innerlijke criticus.

01.
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Wordt je
bewust van 
je innerlijke
criticus. 
Stap één in het leren kennen
van je innerlijke criticus is het
bewust worden van die
negatieve stem in je hoofd. 

Observeer al jouw gedachten
en schrijf dagelijks op hoe jij
over jezelf denkt en welke
negatieve gedachten erin je
opkomen. Noteer dit in een
notitieboekje, dit kan heel
confronterend zijn maar
onthoud goed: het is die stem in
je hoofd, het is niet wie jij bent
en je geeft deze negatieve
gedachten GEEN podium je
wordt er alleen bewust van. 

Bewustwording gaat er namelijk
voor zorgen dat jij de negatieve
gedachten over jezelf gaat
doorbreken en veranderen in
positieve gedachten. 
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Verander hoe jij 
tegen jezelf praat.

02.
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Jouw innerlijke criticus is negatief
en ziet alles zwart wit. Er is geen

grijs gebied, geen middenweg. 

Is het waar wat ik denk?
Helpen deze gedachten mij verder?
Wat zou ik hiervoor in de plaats kunnen zeggen?

Wanneer jij op dagelijkse basis negatief tegen én over
jezelf praat zal je gaan merken dat dit effect heeft op
hoe jij je voelt de hele dag door. Want hoe vaker jij
negatief over jezelf praat, hoe meer jij dit gaat geloven
waardoor je uiteindelijk ook voelt dat je inderdaad niet
goed genoeg bent, iets niet kan of niets waard bent.

Daarom is het belangrijk, als jij op dagelijkse basis goed
in je vel wilt zitten, om de negatieve gesprekken die je
met jezelf voert te veranderen in positieve gesprekken. 

Doordat jij je al bewust bent van hoe jouw innerlijke
criticus tegen je praat kan jij bij elke negatieve gedachte
de volgende drie dingen afvragen: 

Dit zorgt ervoor dat jij de negatieve gedachte over jezelf
doorbreekt én verandert in een positieve gedachte. IL
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Wees dankbaar 
voor wie jij bent.

03.
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Dankbaar zijn
brengt je terug
naar het nu.
Terwijl juist jouw innerlijke
criticus graag lang wilt blijven
hangen in het verleden óf
zich druk wilt maken over de
toekomst.

Daarom is dankbaarheid fijn
om te doen. Dit betekent niet
dat je altijd maar positief
moet zijn, je ontkent ook niet
de negatieve kanten van het
leven. Het is simpelweg waar
jij je aandacht op richt.

Door dankbaar te zijn leer 
je meer in het nu te leven 
en minder in je hoofd.  

Het creëert positieve emoties
en zorgt voor minder angst
en pijn, wat je innerlijke
criticus graag veroorzaakt
wanneer zij de controle heeft.

Het leert je om mindfulness
te bereiken. Je neemt dan
meer afstand van je
gedachten en wordt hierin
ook minder in mee gesleurd.

Je zal hierdoor ook gaan
merken dat je innerlijke
criticus in volume mindert. 
Niet meer op de voorgrond
maar als een radio die op 
de achtergrond aan staat.

Genoeg voordelen om
dankbaarheid toe te passen. 

Hou elke dag een dagboek bij
(een simpel notitieboekje) en
schrijf daarin minimaal drie
dingen waar je dankbaar voor
bent. Dit kunnen dingen zijn
over jezelf, maar ook
momenten wat je beleeft
hebt die dag. Het gaat om 
de kleine dingen in je leven.
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Wil jij een liefdevolle en
compassievolle relatie met
jezelf? Meer rust in je hoofd
en minder stress en strijd? En
wil jij vertrouwen op jezelf, je
beslissingen en capaciteiten?

Dan is mijn werkboek:

Verander jouw innerlijke
kreng in je innerlijke kracht.

Hoe nu verder?

Zeker wat voor jou! 

Hierin help ik je te stoppen met
zelfafwijzing. Door de relatie
met je negatieve stem te
veranderen, zodat jij jezelf leert
accepteren zoals je werkelijk
bent en met onvoorwaardelijke
zelfliefde in het leven gaat staan. 

Op dit moment is het werkboek
nog in ontwikkeling. Hou mijn
Instagram én je mail in de gaten. 

Ik laat je via die weg weten,
wanneer dit werkboek te
downloaden is in mijn webshop.
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Wanneer je de behoefte voelt om de negatieve
gedachten over jezelf met mij te delen dat mag je dit
doen via een DM op Instagram of stuur mij een e-mail. 

Ik help je graag hierin een stukje verder op weg. 

Uiteraard hoor ik ook wat je van dit stappenplan 
vond en wat je er tot nu toe mee hebt bereikt.

Ik wens je veel succes met het toepassen van de drie
stappen. Dank je wel voor het downloaden en ik spreek
je snel in mijn DM of e-mail.

Liefs, Ilonca

ILONCAMEURS.NL

Dank je wel!

HALLO@ILONCAMEURS.NL

https://instagram.com/iloncameurs.nl
mailto:hallo@iloncameurs.nl

