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Van innerlijke Criticus naar Bondgenoot 
~ 5 stappen op weg naar heling ~ 
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HOE GEBRUIK JE DIT EBOOK 
 

Je innerlijke Criticus in een nieuw licht 

 

De intentie van dit ebook is je te inspireren je innerlijke stem van 

zelfkritiek op een andere manier te bezien dan je tot nu toe hebt 

gedaan. Namelijk als een poort naar ruimer bewustzijn.  

 

Mijn uitnodiging is middels 5 oefeningen/stappen te onderzoeken of je je 

IC kunt benaderen met een lichte afstand, compassie en misschien met 

enige humor en speelsheid.  

 

Ik deel inzichten, inspiratie en reflecties om op verrassende manieren te 

kijken en luisteren naar je innerlijke stemmen.  

 

Wat ik hoop is dat je het goud zult vinden dat verborgen is achter de  

stem van zelfkritiek.  De ontroering op het moment dat je ontdekt dat je 

innerlijke Criticus in je leven is gekomen om je te beschermen. 

 

De ongekende vreugde wanneer je je drang tot (zelf)expressie kunt 

volgen en de geheelde Criticus je gaat supporten. 

 

Je zet een wezenlijke stap op weg naar heling. Welkom aan jouw 

innerlijke Criticus. 

 

Ik wens je eindeloos veel compassie voor jou EN voor je innerlijke 

Criticus. Ga behoedzaam, moedig en met gratie.  

 

Met warmte, 

Anita 
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“Perhaps everything terrible is, 

 in its deepest being,  

something that needs our love”. 

~ Rilke 
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OVER ANITA 

 

 

 

Facilitator Mindful Play  

Voice Dialogue practitioner 

Mindfulness trainer 

Bewustzijnscoach 

Lees meer over mij 

 

 

Hi, fijn dat je dit ebook leest! 

 

De innerlijke Criticus leerde ik intensief kennen toen ik studeerde aan 

de Theaterschool Amsterdam, afdeling mime. In dit blog deel ik hoe hij 

van kwelgeest is uitgegroeid tot bondgenoot.  

De improvisatiemethode, Fool-ing, ontwikkeld door Franki Anderson en 

Voice Dialogue hebben een radicaal ander perspectief geworpen op de 

Criticus.  

Ik heb geleerd de Criticus niet te bestrijden, veranderen of af te wijzen, 

maar juist te horen en welkom te heten. Om de innerlijke kracht te 

ontwikkelen om hem buiten de deur te zetten of niet zo serieus te 

nemen. Maar vooral ben ik diep geraakt door de beweging hem radicaal 

te omarmen en integreren als deel van mezelf en mijn 

levensgeschiedenis.  

Via de methode Mindful Play en Voice Dialogue inspireer ik ieder die zijn 

of haar innerlijke Criticus wil transfrormeren en helen met compassie, 

helderheid en lichtvoetigheid.  
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ZICHTBAAR ZIJN ~ EIGENHEID ~ KWETSBAARHEID 

 

De moedige daad om zichtbaar te worden als jezelf 

Jezelf tot expressie brengen is zichtbaar worden in je eigenheid. En 

dus kwetsbaar. Vaak zijn deze twee krachten in een strijd verwikkeld: 

de kracht om jezelf te laten zien en de kracht die tegenhoudt om 

jezelf te laten zien.  

Daar is de innerlijke Criticus zeer alert. Want is het niet 

overzichtelijker om veilig in het donker te blijven in plaats van jezelf 

bloot te geven door zichtbaar te worden?  

Dus schaart de Criticus zich bij de tegenstanders. Ogenschijnlijk. 

Want in essentie is hij er om je te beschermen.  

Die innerlijke strijd is vermoeiend en brengt je – ontwikkeling – tot 

stilstand. Je potentie wordt ingeperkt. Niet omdat je het wil, maar 

omdat er iets is dat nog niet in je bewustzijn is gebracht. Wie strijdt 

eigenlijk tegen of voor wie? 

 

Het is bevrijdend om de IC te leren kennen. Licht op hem te laten 

schijnen. Zijn verhaal te horen, nieuwsgierig met hem in gesprek te 

gaan. 

Niet om van hem af te komen, hem te vernietigen of onder het tapijt 

te vegen, of zelfs te overwinnen. Want dat roept weer strijd op. 

Maar om hem te leren kennen, van verschillende kanten te 

benaderen en te begrijpen.  En vooral de vraag te stellen: wat staat 

een gezond gevoel van eigenwaarde in de weg? 
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De wijsheid van de Criticus ~  

 

Mag ik je uitnodigen eens stil te staan bij de volgende vragen:  

 

‘Hoe zou het zijn om je innerlijke Criticus beter te leren kennen?  

Inzicht te krijgen in zijn beweegredenen?  

 

Wanneer duikt hij op?  

Wat zegt hij?  

Hoe ziet ie er uit?  

Wat zou jij willen zeggen?  

 

Kortom ‘Hoe zou het zijn om hem te zien als een deel van jou waarmee je 

een relatie aan kunt gaan?’  

 

Roept dit angst op? Of weerstand? Of misschien wel zachte vreugde?  

. 

 

Voice Dialogue gaat er van uit dat in jezelf verschillende kanten 

aanwezig zijn die vaak tegenstrijdige behoeften hebben. Deze 

zogenaamde subpersonen, of innerlijke Ikken, kijken elk op hun eigen 

manier naar de wereld. 

Elke subpersoon is een universum in zichzelf en heeft eigen verlangens, 

angsten, gedachten, gevoelens en wijsheid te delen. 
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Zo heb je niet alleen een innerlijke Criticus, maar ook een innerlijk Kind, 

Pleaser, Perfectionist, Madonna, Slet, Moeder, Koning of Koningin, Fool. 

En nog veel meer.  

Sommige ikken staan meer op de voorgrond of meer op de 

achtergrond. Zo is de Criticus of de Perfectionist, of de Streber een 

figuur die vaak op de voorgrond staat. De Kwetsbare, de Sensuele of de 

Avonturier staan geregeld meer op de achtergrond. Maar, uiteraard is 

dat bij ieder anders en uniek! 

De essentie van Voice Dialogue is om de positie van de Waarnemer te 

versterken en een gezond en Bewust Ego te ontwikkelen. Om wat in de 

schaduw staat in het licht te brengen en de kracht van dominante Ikken 

in balans te brengen.  

 

Ik gebruik graag het beeld van het innerlijk Koninkrijk. Alle ikken 

zitten op een plek aan de ronde tafel en mijn Bewuste Ego is de 

Koningin aan het hoofd van de tafel.  

De innerlijke Criticus is net zo waardevol als andere Ikken. Hij (zij) neemt 

wel een bijzondere positie in. Mits met compassie benaderd kan hij een 

poort zijn naar ruimer bewustzijn en innerlijke groei. 

In de loop der jaren heb ik ervaren dat de IC me wijst op die delen in 

mij waarin ik mezelf nog onzichtbaar maak, klein houd of afwijs. 

Daarvoor dank ik hem met heel mijn hart.   

Ieder oordeel is een kans om te onderzoeken wat in mij nog niet in het 

licht staat. Een onontgonnen gebied. Een mogelijkheid om meer heel te 

worden. 
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“If you gave your inner genius  

as much credence as your inner critic,  

you would be light years ahead  

of where you now stand”. 

~ Alan Cohen 
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Van innerlijke Criticus naar innerlijke Bondgenoot 

Een reis in 5 stappen 

 

Hieronder deel ik met je een aantal oefeningen die ik gebruik in mijn 

trainingen en coaching om je innerlijke Criticus te leren (her)kennen, 

een beeld van hem/haar te vormen en met hem/haar in dialoog te 

gaan. 

 

De oefeningen kun je in elke volgorde doen. Er zit een opbouw in qua 

‘moeilijkheidsgraad’, maar ik weet ook dat dit geen wet van meden en 

perzen is. 

 

Bij ieder mens is de ontwikkeling en transformatie van de Innerlijke 

Criticus anders en uniek.  

 

Dus, volg je gevoel en kijk wat voor jou de beste volgorde is om de 

oefeningen te doen. Misschien doe je er 1 en laat je de rest zitten. 

Helemaal ok.  

 

Veel moed op je reis. 
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Het kan voelen alsof hij er altijd is.  

Alsof je het zelf bent.  

Alsof hij gelijk heeft. 

Maar, is dat waar? 

 

Een eerste belangrijke stap in leren omgaan met je Innerlijke Criticus 

is het besef toelaten ‘ik bèn niet de innerlijke Criticus, maar hij is een 

deel van mij’.  

Dit besef creëert de afstand die nodig is om hem te observeren en 

dus te leren kennen als aspect van jou. 

Zodra we zeggen ‘ik bèn ….x….’ vallen we samen met deze inhoud. 

Grappig, aantrekkelijk, mooi, of niet grappig, niet aantrekkelijk, niet 

mooi. Banketbakker, boer, actrice, kunstenaar, ondernemer, 

avonturier enz. enz.  

Er is een ‘ik’ en die ‘ik’ eigent zich iets toe.  

‘Ik’ ‘ben’ iets.  

Maar hoe waar is dat? 

‘Ben’ je je beroep?  

‘Ben’ je je emoties?  

‘Ben’ je je lichaam?  

‘Ben’ je je gedachten?  

‘Ben’ je je innerlijke Criticus? 

Wat zou er gebeuren als je ‘ik’ voor nu zou loslaten en daar ‘jij’ voor in 

de plaats zetten? 

 

  

STAP 1   -    IK BEN NIET de Innerlijke Criticus 
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Oefening ~ Ik statement naar JIJ statement 

 

Een krachtige oefening die je kunt doen is om een ‘Ik’ statement van 

de innerlijke Criticus te veranderen in een ‘Jij’ statement. Probeer 

eens uit wat dat doet.  

Dit proces helpt je om de kritische innerlijke stem te scheiden van 

een een internalisatie naar een reëel gezichtspunt. 

Zodat je kunt zien dat deze uitspraak afkomstig is van een deel van 

jou en je kunt gaan afspraken van wie de die stem nu eigenlijk is.  

 

o Maak 2 kolommen 

o Schrijf in de linker kolom een negatieve gedachte op die je hebt 

ten opzichte van jezelf in de eerste persoon 

‘Ik ben niet grappig. Niemand vindt me aantrekkelijk’ 

 

o Vervolgens schrijf je in de rechterkolom naast deze “stemmen,” 

dezelfde gedachte maar nu in de tweede persoon. 

“Jij bent niet grappig. Niemand vindt je aantrekkelijk” 

 

Merk op of dit innerlijke een verschil maakt in je beleving van de 

utspraak van de Criticus. 

De vraagt rijst ‘wie zegt dit?’ ‘Wie doet deze uitspraak?’ En ‘geloof ik 

deze uitspraak?’  

En een volgende vraag: ‘als ik deze uitspraak geloof, wie is dan de Ik 

die haar gelooft?’ 
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Wie ben ‘Ik’ eigenlijk? 

 

Een belangrijke stap op weg naar het besef dat je niet samenvalt met 

je Innerlijke Criticus is weten dat er een bewustzijn is jou aanwezig is 

dat kan opmerken wat in en om je aanwezig is.  

Mindfulness helpt om de waarnemer te versterken en het verschil op 

te merken tussen gedachten, gevoelens, impulsen via je zintuigen en 

lichaamssensaties.   

Vanuit dit gewaarzijn kun je opmerken wanneer welke gedachte zich 

aandient en je innerlijke Criticus aanwezig is. 

  

STAP 2  -      DE WAARNEMER VERSTERKEN 
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Oefening ~ Waarnemen wat IS  

 

o Neem plaats op een plek waar je niet gestoord wordt 

o Laat je ogen dichtvallen en breng je aandacht naar het contact 

van je lichaam op de stoel of de plek waar je zit. Voel hoe je 

lichaam rust, gedragen wordt 

o Verplaats dan je aandacht naar je ademhaling. Merk op hoe je 

buik rijst en daalt op de in- en uitademing. Weest nieuwsgierig 

naar de ervaring. Je hoeft niets te veranderen 

o Als een gedachte opkomt probeer deze te verwelkomen als een 

wolk aan een blauwe hemel. Je hoeft er niks mee, de gedachte 

kom en mag ook weer gaan. Keer terug naar je aandacht bij de 

adem 

o Als de innerlijke Criticus zich laat horen, kijk of het mogelijk is 

om nieuwsgierig te zijn naar deze gedachten. Wat zegt hij 

eigenlijk? 

o Weet, ‘ik ben deze kritische stem niet’, ‘ik ben mijn gedachten niet’, 

ik ‘HEB gedachten’.  Adem een keer dieper in en uit en open je 

ogen.  
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Wie ben ‘Jij’ eigenlijk? 

 

In deze stap maken we een beweging in de richting van de innerlijke 

Criticus. Ik nodig je uit om een commitment te doen aan jezelf. Om je 

te committeren je ‘Gremlin’ te leren kennen. 

 

Ik nodig je uit om je te openen voor de mogelijkheid dat in de 

onhandige en negatieve taal van de Criticus wellicht een schat 

verborgen zou kunnen liggen.  

 

Het zou zomaar mogelijk kunnen zijn dat door je bereid de innerlijke 

Criticus in de ogen te kijken je innerlijke kwaliteiten ontwikkelt zoals 

zelfvertrouwen en vreugde.  

 

Dat je energie overhoudt. Want, als je er niet meer van weg hoeft te 

lopen of mee in strijd hoeft te gaan blijft er energie over die je kunt 

gebruiken voor dat wat je verlangt.  

 

Het enige dat nu nodig is is bereid zijn en moed om de confrontatie 

met je negatieve gedachten te onderzoeken.  

 

  

STAP 3  -  De Innerlijke Criticus benoemen en verbeelden 
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Oefening ~ de Innerlijke Criticus verbeelden ~ 10 minuten 

 
o Nodig je Criticus uit, merk je negatieve gedachten op en kijk of je je 

gedachten kunt waarnemen vanuit een open niet-oordelend 

gewaarzijn  

 

o open je voor de mogelijkheid dat deze gedachten gesproken 

worden door een Cartoon character. Wie zou jouw innerlijke 

Criticus kunnen zijn? Komt er een beeld in je op?  

o NAAM : Geef je character een naam, zoals sjagrijnige Willie, 

zeikerige Zowie, Doordouwer of Gwadaloepie 

o TEKENING: Maak een eenvoudige tekening van je Criticus met je 

dominante hand en schrijf de naam erbij 

o Kijk naar dit beeld en merk op wat dit met je doet 

o TEKENING 2: maak nu een tekening van je Criticus met je niet 

dominante hand  

o Merk het verschil op in beleving 
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EXTRA UITNODIGING : 

WAT IS HET LIED VAN JE CRITICUS? 

 
Stel je voor dat je Criticus een lied zingt.  

 

Wat is zijn of haar thema?  

Is het ritmisch of melodisch? 

Langzaam of snel. 

Fluisterend of uit volle borst. 

Begin te neuriën. Ergens. 

 

En … zing.  

Zing het lied. 
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Kun je van jezelf houden met je talenten EN je gebreken? 

In het proces van doorzien, ontwapenen en helen van de innerlijke 

Criticus is er een wezenlijk practice die dient als tegenhanger van de 

ondermijnende kracht van zelfkritiek, en dat is zelfcompassie. 

Zelfcompassie bekrachtigt onze ware zelf. Ze richt zich op acceptatie in 

plaats van zelfafwijzing. Zelfcompassie biedt een zachte manier om 

onszelf terug te brengen tot wie we in werkelijkheid zijn.  

Zelfcompassie betekent begrijpen. Begrijpen met je hart. 

En omarmen.  

Van dat in jou dat aandacht verdient. 

Dat kwetsbaar is en onzeker. 

Gekwetst is of beschadigd. 

Verlangt. 

Het niet weet 

Of iets niet kan. 

Het betekent dat we erkennen dat we feilbaar zijn en imperfect. 

En desondanks, of juist dankzij, waardevol en waard lief te hebben. 

 

  

STAP 4    -     ZELFCOMPASSIE 
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Oefening ~ de blik van een compassievolle Vriend 

 

o Neem weer plaats op een plek waar je niet gestoord wordt 

o Adem 2x wat dieper in en uit 

o Laat dan je gedachten gaan naar een thema of situatie waarover je 

innerlijke Criticus zich enorm opwindt 

o Nodig je Criticus uit zich uit te spreken over de situatie 

o Blijf met je aandacht bij je ademhaling en kijk of het mogelijk is om 

hem te zien, horen en uit te laten praten 

 

o Is het op dit moment niet mogelijk naar je Criticus te luisteren 

omdat de taal of zijn aanwezigheid je teveel van streek brengt, 

beeindig dan de oefening  

 

o Als je merkt dat je hem kunt horen, merk dan op wat het doet van 

binnen om naar hem te luisteren 

o Vraag jezelf vervolgens af : stel een goede vriend of vriendin komt 

met deze gedachten bij jou voor raad en begrip, welk advies zou ik 

geven vanuit mijn hart? 

o Laat het advies vanzelf opwellen 

o Beeindig de oefening door 2x dieper in en uit te ademen, beweeg 

je handen en voeten, strek je even uit en vervolg je dag 
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De dialoog aangaan & overdrijven 

 

Stel je voor dat je innerlijke Criticus een personage zou zijn. Uit een film, 

een boek, een toneelstuk, of misschien wel de cartoon in oefening 3.  

Stel je voor dat dit personage tot leven komt. 

Hoe zou hij of zij lopen, zitten, bewegen? Hoe zou hij of zij praten? 

Wat is de kwaliteit van de beweging of het timbre van de stem? De 

snelheid, de houding? En, wat is het eerste dat hij of zij tegen je zegt? 

Stel dat je in dit personage zou stappen, hoe zou dat voelen?  

Stel dat je zijn houding en/of stem zou overdrijven?  

Het iets groter zou maken, overdrevener, alles meer uit elkaar zou 

trekken? Hij spreekt langzaam, je laat hem bui-ten-ge-woon langzaam 

praten. Hij spreekt geaffecteerd, je doet er een flinke schep bovenop.  

Stel dat je dat kunt doen, wat dan? Hoe voel je je dan? 

 

Je kunt je Criticus zien als een Gremlin die je bij tijd en wijle 

ongezouten vertelt wat hij vindt. Hem groter maken, karikaturaal, 

creeert enige afstand tussen je Bewuste Ego en de Criticus. 

Zo ga je hem herkennen, zien voor wat hij is, en ontdek je dat zijn taal 

vaak bestaat uit herhalingen en zinnen die hij vroeger gehoord heeft. 

 

 

  

STAP 5 -  In dialoog met je innerlijke Criticus & HUMOR 
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Oefening ~ de Criticus in de ogen kijken 

 

o Als je ‘Gremlin’ oppopt, loop er dan niet voor weg. Adem door, blijf 

staan, recht je rug en kijk hem of haar aan 

o Erken zijn aanwezigheid en wat hij te zeggen heeft 

o Overdrijf zijn uiterlijk in gedachten en merk op wat dat doet 

o Geef hem misschien een plek in de ruimte  

o Stel jezelf dan deze uitdagende en bemoedigende vraag:  

 

Wat is het meest moedige dat ik op DIT MOMENT kan kiezen?  

o En ga verder met waarmee je bezig was 

 

 

o Als je een stapje verder wil gaan, kun je ook de dialoog met hem 

aangaan zonder mee te gaan in wat hij zegt, hem danken voor zijn 

verschijnen en zelf de regie houden 

 

Bijvoorbeeld:  

‘Dank je dat je me al deze jaren beschermd hebt, ik waardeer het, echt. 

Maar nu, nu moet ik doen wat ik moet doen. Heb je nog advies?’ 
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NAWOORD ~ Reis naar Bewust Zijn 

Dit waren 5 oefeningen die je hopelijk inspireren of ondersteunen op 

weg naar helen van je innerlijke Criticus.  

Wat ik graag nog wil benoemen is dit: we zijn allemaal ‘work in 

progress’.  Niemand is perfect. En iedereen heeft een innerlijke 

Criticus. 

We hebben namelijk allemaal een opvoeding gehad waarin onze 

opvoeders ons als kind hebben meegegeven wat goed, juist, 

acceptabel en onacceptabel was vanuit het kader waarin zij zelf zijn 

grootgebracht.  

Leven zie ik als een reis naar steeds meer bewustzijn. Je mag groeien, 

ont-wikkelen. De boodschappen die je hebt geinternaliseerd vanuit 

een helder licht leren bezien. 

Je mag leren kiezen. Wat waar is en wat niet. Jezelf er aan herinneren 

dat je je talenten en kwaliteiten mag ontplooien, ook al ben je niet 

perfect. Je mag van jezelf leren houden, precies zoals je bent.  
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VOEL JE DAT HET TIJD IS JE INNERLIJKE CRITICUS AAN TE 

KIJKEN EN TE HELEN? 

 
Heb je behoefte aan ondersteuning, een glasheldere spiegel 

en empatische coach in dit proces? 

Welkom voor een online of telefonische kennismaking van 30 

minuten. 

 

Stuur een mail naar info@beingmoved.nl  

of app me op nummer 06-41144516. 

 

1:1 Voice Dialogue  
Als je behoefte hebt aan individuele begeleiding om de dynamiek 

tussen je innerlijke Criticus, je innerlijk Kind en de innerlijke Mentor te 

onderzoeken. Voice Dialogue, Focussen en Systemisch werk 

 

Mindful Play - Authentieke Improvisatie  
Een speelse vorm van Voice Dialogue. Maak ruimte om je IC te 

ontmoeten, te leren kennen, begrijpen en uiteindelijk omarmen als je 

bondgenoot. Maak de weg vrij voor flow en vrijheid. Dans, improvisatie, 

inquiry, voice dialogue. 

 

Reis van de Heldin  
Als iets je weerhoudt om je dromen waar te maken, je inspiratie te 

volgen of in je levensstroom te stappen.  Als je in contact wil komen – en 

blijven – met je bron van creativiteit en levenslust. Als het tijd is om een 

stap te zetten buiten je comfortzone. 
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