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W I E  I S  B Y R O N  K A T I E ?

OVER DE AUTEUR

Byron Katie, de grondlegger van The Work, heeft
één taak: mensen leren hoe ze een einde kunnen
maken aan hun eigen lijden. Als ze mensen
begeleidt in het krachtige onderzoeksproces dat
zij The Work noemt, merken ze dat hun
stressvolle gedachten over het leven, over andere
mensen of over zichzelf, radicaal verschuiven en
dat hun leven voorgoed verandert.The Work is
gebaseerd op Byron Katie’s directe ervaring hoe
lijden ontstaat en eindigt. The Work is een
verbazingwekkend simpel proces, te gebruiken
door mensen van iedere leeftijd en achtergrond.
Het vraagt alleen een pen, papier en een open
geest.

Bron: website 

 thework.com

 

Bron: boek De vier

vragen die je leven

veranderen



H E T  O N T S T A A N  V A N  D E

V I E R  V R A G E N

Byron Katie werd ernstig depressief toen ze begin
dertig was. Bijna tien jaar lang zakte ze steeds
dieper weg in woede, zelfhaat en in voortdurende
gedachten aan zelfdoding; de laatste twee jaar
was ze vaak niet eens in staat om haar
slaapkamer uit te komen.Toen, op een ochtend in
februari 1986, ervaarde ze een levens-
veranderende realisatie. Er zijn verschillende
namen voor zo’n ervaring. Katie noemt het
“ontwaken in de realiteit”.

H E T  G E L O V E N  V A N

G E D A C H T E N

"...ontdekte ik dat ik leed wanneer ik mijn
gedachten geloofde, en dat ik niet leed, wanneer ik
ze niet geloofde, en dit geldt voor ieder mens. Zo
simpel is vrijheid. Ik ontdekte dat lijden optioneel
is. Ik vond een vreugde in me die nooit is
verdwenen, op geen enkel moment. Die vreugde
leeft in iedereen, altijd."

DRIJFVEERKRACHTINSPIRATIE DOSSIER //



DRIJFVEERKRACHTINSPIRATIE DOSSIER //

V R A A G  1

Wat is de realiteit? 
Is het gebeurd?

Als je antwoord nee is, ga dan door
naar de vraag 3.
 
Mogelijke vervolgvragen:

V R A A G  2

Kun je meer weten dan God / de realiteit?
Zijn dit jouw zaken?
Kun je absoluut weten wat op de lange termijn het beste is
voor zijn / haar / jouw weg?
Kun je absoluut weten dat je gelukkiger zou zijn of dat je
leven beter zou zijn als je kreeg wat je wilde?

Mogelijke vervolgvragen:

Is mijn gedachte waar?

Kan je absoluut weten dat het
waar is?
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V R A A G  3

Waar raakt dat gevoel je, waar voel je het in je lichaam als
je in die gedachte gelooft? 
Waar voel je dat? Beschrijf het. Geef gevoelens de ruimte
en merk op hoeveel beslag ze op je lichaam leggen. 
Wat vertellen je gevoelens jou als je die gedachte hebt? 
Waar leiden die gevoelens naar toe?
Welke beelden zie je voor je (als je beelden ziet) als je die
gedachte gelooft?
Hoe behandel je anderen als je die gedachte gelooft? Wat
zeg je precies tegen ze? Wat doe je precies?
Wie val je met je denken aan en hoe doe je dat? Geef bij
het beschrijven van je reactie zoveel mogelijk details.
Hoe behandel je jezelf als je die gedachte gelooft? 
Is dit het punt waarop verslavingen hun intrede doen en je
een greep doet naar voedsel, alcohol, creditcards of
afstandsbediening? 
Heb je gedachten die te maken hebben met zelfhaat?
Welke gedachten?
Hoe heb je je leven geleefd toen je die gedachte geloofde?
Wees specifiek. Ga terug naar je verleden.
Waar gaat het denken naar toe als je die gedachte gelooft?
Met wiens zaak ben je gezicht als je die gedachte gelooft?
Brengt de gedachte je vrede of stress?
Wat levert het je op als je deze gedachte vasthoudt?

Hoe reageer je als je die
gedachte gelooft?
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V R A A G  4

Wie zou je zijn als je die gedachte niet geloofde?
Sluit je ogen en stel je voor dat je zonder die gedachte bij
die persoon bent (of in de situatie).
Beschrijf hoe het voelt. Wat zie je?
Stel je voor dat je die persoon voor het eerst ontmoet,
zonder overtuigingen over hem of haar. Wat zie je?
Hoe zou je leven zonder die gedachte? 
Hoe zou je leven anders zijn als je die gedachte niet kon
denken?
Hoe zou je de mensen om je heen anders behandelen
zonder die gedachte?

Mogelijke vervolgvragen:

Wie zou je zijn zonder deze
gedachte?

Kun je een reden vinden om die gedachte te laten vallen
(en probeer niet om hem te laten vallen)?
Kun je een stressvrije reden vinden om die gedachte vast
te houden? Zo ja, maak een lijst. Zijn deze redenen echt
stressvrij? Hoe beïnvloedt stress je leven en je werk?



H E T  P R O C E S  V A N

O M D R A A I E N

Eliane: persoonlijk vind ik het omdraaien een
leuke en speelse wijze van omgaan met mijn
negatieve gedachten die toch nooit 100% waar
zijn.

H E T  O M G E K E E R D E  I S  O O K

V A A K  W A A R !

Is deze omkering even waar als of meer waar
dan de oorspronkelijke uitspraak?
Op welk punt ervaar je nu in je leven die
omkering?
Als je deze omkering zou naleven, wat zou je
dan doen of hoe anders zou je leven er dan
uitzien?

Uitspraken kunnen worden omgekeerd, naar
jezelf, naar de ander en naar het tegenover-
gestelde. De gedachte ‘ik ben niet goed genoeg’
kan je omdraaien door te zeggen, ‘ik ben goed
genoeg’, ‘de ander is niet goed genoeg’, ‘ik ben te
goed’. 
 
Zoek drie voorbeelden in je leven waarin de
omkeringen even waar of meer waar zijn. Wees zo
specifiek en gedetailleerd mogelijk.
 
Mogelijke vervolgvragen:
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