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Voorwaarden 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

 

 

Terwijl alles in het werk gesteld is om de informatie in dit boek te 

staven aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor fouten, 

omissies of verkeerde interpretatie van wat hierin wordt gesteld. 

Enige gelijkenis met bepaalde personen, volkeren of organisaties is 

onbedoeld.  

 

Net als alle dingen in het leven worden er ook bij dit soort praktische 

adviesboeken geen garanties gegeven. Lezers worden gewaarschuwd 

om hun eigen gezonde verstand te gebruiken wat betreft hun 

persoonlijke situatie, om dan vervolgens daarnaar te handelen. 

 

Alle lezers wordt aanbevolen om, als je er zelf niet uitkomt, kundige, 

professionele hulp te zoeken. 

 

Dit boek kan ook uitgeprint worden, zodat je het gemakkelijker kunt 

lezen. 
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Voorwoord 
 

Persoonlijke ontwikkeling, dat wat noodzakelijk is voor het 

verbeteren van je geest en je lichaam, kan op diverse vlakken 

plaatsvinden: 1. op individueel niveau, 2. bij training van andere 

mensen of 3. meer dan dat. Het is een gebied waar nog veel 

onderzoek moet worden gedaan. En in dit boek wordt je alle 

informatie aangeboden die je nodig hebt om juist daarmee te 

beginnen! 

   

 

 

Een doorbraak in kansen om jezelf  

verder te ontwikkelen. 

Zet nu de volgende grote stap en blijf op dat niveau! 
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Hoofdstuk 1: 
Basiskennis over persoonlijke ontwikkeling 

 

Overzicht 
 

Persoonlijke ontwikkeling kun je op diverse manieren aanpakken, 

met gebruik van een hele reeks hulpmiddelen en leertechnieken. Je 

kunt helemaal alleen, onafhankelijk van anderen, aan je persoonlijke 

ontwikkeling werken, met zelfhulpboeken en -video’s, en nog veel 

andere middelen die er zijn. Je kunt er ook voor kiezen om je te laten 

bijstaan door professionele hulpverleners, zoals adviseurs of bepaalde 

coaches. 
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De basiskennis 

 

Op het persoonlijke vlak gaat het om het verbeteren van je 

zelfbewustzijn en kennis over jezelf. Je kunt manieren vinden om 

meer aandacht te schenken aan het verbeteren van je financiële 

situatie, je gezondheid en je manier van leven – de leefbaarheid dus. 

Jouw persoonlijke vaardigheden worden verder ontwikkeld, zodat je 

op sociaal gebied een beter mens kunt worden. Verbeteringen op dat 

niveau, en jouw bijdragen in situaties waarbij anderen betrokken zijn 

(het sociale niveau) kunnen eveneens je motivatie verbeteren. Verder 

kun je er ook voor kiezen om bezig te gaan met het verbeteren van je 

algemene gevoel van leven op spiritueel niveau. 

Naast het stuk zelfhulp heeft persoonlijke ontwikkeling ook te maken 

met anderen. Die vorm van persoonlijke ontwikkeling vindt vaak 

plaats via leraren. Systemen van onderwijs, vorming en opvoeding 

zijn erop gericht om persoonlijke ontwikkeling en groei te bevorderen. 

De theoretische lessen van instituten lopen parallel met de praktische 

hulp van leraren om de persoonlijke ontwikkeling van hun pupillen te 

verbeteren. 

Mentoren en leraren bieden een enorm aanbod aan persoonlijke 

ontwikkeling. Dat kunnen betaalde mensen zijn, of meer in de 

spontane sfeer, collega’s of familieleden. Sommige mensen kiezen 

heel bewust voor een ‘life coach’ die hen kan helpen bij het 

samenstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, om hen daarin 

te begeleiden. 
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Professionele ontwikkeling betekent ook bezig zijn en onderzoeken. 

De methoden die hiervoor gebruikt worden zijn (onder meer) 

onderwijs, programmering, beoordelingssystemen, hulpmiddelen en 

bepaalde technieken. 

Zoals elke vorm van ontwikkeling maken we ook bij persoonlijke 

ontwikkeling gebruik van bepaalde kaders of criteria, om na te gaan 

of er werkelijk iets is veranderd. Deze kaders zijn onder meer doelen, 

strategieën, niveaus en terugkoppeling naar anderen. 
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Hoofdstuk 2: 
Kijk eens kritisch naar jezelf 

 

 

Iedereen die er goed over nadenkt om bezig te gaan met een of ander 

zelfontwikkelingsprogramma zal allereerst toch ook kritisch naar 

zichzelf moeten kijken. Het is essentieel om jezelf goed genoeg te 

kennen, zodat je goed kunt bepalen op welke gebieden je kunt leren. 

Het zou wel al te gemakkelijk zijn als je alleen maar het gevoel hebt 

dat het leven niet zo lekker gaat en dat er iets moet worden verbeterd. 

Het is van belang dat je exact weet waar jouw zwakke plekken zitten, 

anders wordt het lastig dat er ook maar iets verandert of verbetert!  
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Verandering 

 

Hoewel het wellicht een traag en soms pijnlijk en uitputtend proces is, 

het is wel noodzakelijk om al die verschillende facetten van je leven te 

leren kennen. Je zult aandacht moeten schenken aan alle of enkele 

van de volgende onderwerpen: je eigen geluk, gezondheid en de 

toestand van je lichamelijke en geestelijke welzijn, je persoonlijke 

overvloed, het werk dat je doet en de carrière die je maakt, jouw 

relaties met anderen, en je persoonlijke ambities. 

 

Om in alle aspecten van het leven goed te presteren is je lichamelijke 

en geestelijke gezondheid van fundamenteel belang. Ten eerste zal het 

noodzakelijk zijn om je lichamelijke gezondheid in de gaten te houden, 

om erachter te komen of er bepaalde gebieden zijn waaraan gewerkt 

moet worden om te genezen of te verbeteren. 

 

Dat kan iets simpels zijn, zoals het testen van je gehoor of je gezichts-

vermogen. Je voedingspatroon en lichaamsbeweging, voor een goed 

werkend hart en goede bloedvaten, zijn andere zaken om op te letten. 

 

Onderzoek naar je geestelijke gezondheid kan bepalen of je beïnvloed 

kunt worden door stress of angst, en of er op dit vlak al dan niet 

gebieden zijn waaraan gewerkt moet worden. 

 

We zitten allemaal in een of andere relatie. Als we de tijd nemen om 

over onze relaties na te denken kunnen we vaststellen of deze positief 

uitwerken of juist niet. Dan zouden we moeten afwegen of er relaties 



 - 10 - 

zijn die we beter kunnen stopzetten, en andere die we juist goed 

kunnen ontwikkelen of verbeteren. 

 

De meeste mensen, behalve als we al gepensioneerd zijn, brengen een 

aanzienlijk deel van hun leven door op hun werk. Bij onze zelfreflectie 

hoort zeker ook het nadenken over onze prestaties op ons werk, en je 

tevredenheid daarover is bepalend bij het kijken naar jezelf. Direct in 

relatie daarmee is je persoonlijke bezit (of het ontbreken daarvan), en 

dat is een ander gebied dat zorgvuldig bekeken zal moeten worden. 
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Hoofdstuk 3: 
Omschrijf heel duidelijk waar je aan wilt werken 

 

 

Als je besloten hebt om met een programma persoonlijke 

ontwikkeling te beginnen dan zou jij dus kritisch naar jezelf moeten 

kijken – dit noemen we zelfanalyse. 

 

Alleen door eerst kritisch naar jezelf te kijken kun je erachter komen 

welke levensgebieden aandacht nodig hebben. Dit proces van 

zelfreflectie kan soms heel pijnlijk zijn, confronterend ook, maar het 

is essentieel dat dit gebeurt.  
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Neem je besluit 

 

Na die kritische zelfanalyse kan het zijn dat je erachter komt dat er 

meerdere dingen in je leven zijn waaraan je wilt werken. 

 

Veel mensen kunnen het zichzelf behoorlijk moeilijk maken en 

denken dan ook nog dat er van alles mis is met hen, en dat ze overal 

hard voor moeten werken. Maar een dergelijke manier van denken is 

al van te voren gedoemd om te mislukken. Verder is het van groot 

belang om heel specifiek te zijn in waar je aan wilt werken. 

 

Nadat je kritisch naar jezelf gekeken hebt, en precies opgeschreven 

hebt waar je voor je eigen ontwikkeling aan zult moeten werken, dan 

zou je die gebieden moeten indelen naar belangrijkheid, zoals jij dat 

ziet, om er persoonlijk beter uit te komen. 

 

Zo’n rangschikking zal bij iedereen verschillend zijn. Daarbij is 

belangrijk dat je goed weet waar jij als eerste je aandacht aan schenkt.  

Door je eerst maar eens op één of heel weinig onderwerpen te richten 

is de kans van slagen veel groter dan wanneer je probeert heel veel 

ineens te veranderen, of veel planning tegelijk te doen. 

 

Als je jouw keuze eenmaal hebt gemaakt hoe je je persoonlijk verder 

wilt ontwikkelen is de volgende stap om je voor te stellen hoe het 

resultaat er precies uit zal zien. Het is onpraktisch, en vrijwel 

onuitvoerbaar, om vage, onduidelijke doelen te hebben, zoiets als ‘ik 

wil gelukkiger worden’. 
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Nauwkeurigheid is nodig, zodat je duidelijk naar een gesteld doel 

kunt toewerken. Wanneer je dat doel dan eenmaal helder vastgesteld 

hebt kan de taak die nodig is om zo’n doelstelling te halen worden 

onderverdeeld in kleinere, bereikbare stappen. 
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Hoofdstuk 4: 
Maak een gedetailleerd plan voor  

jouw persoonlijke ontwikkeling 

 

 

 

Wanneer jij eenmaal bepaald hebt dat jij jouw leven wilt verbeteren, 

door middel van een of andere persoonlijke ontwikkeling, dan zul je 

om te kunnen slagen daarvoor een plan moeten opstellen.  

 

Een plan voor persoonlijke ontwikkeling gaat helemaal over jou, en 

wat jij wilt bereiken. Plannen voor persoonlijke ontwikkeling worden 

op vele manieren opgesteld, en daar zijn geen vaste regels voor. 
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Werk steeds vanuit een plan 

 

Voor je van start gaat is het van wezenlijk belang dat je exact weet wat 

je wilt. Je kunt het beste opschrijven hoe je zoiets denkt te kunnen 

bereiken.  

 

Het kan nuttig zijn om goed over de doelstelling(en) in het leven na te 

denken, waarvoor jij denkt hier op aarde te zijn, om je dromen vast te 

leggen en daarbij ook op te schrijven wat op korte, middellange en 

lange termijn jouw doelstellingen zijn: wat wil jij bereiken? 

 

Je zou ook over jouw normen en waarden moeten nadenken,  

waarvoor jij wilt staan, zodat er een ideaal zelfbeeld kan ontstaan. Het 

kan ook nuttig zijn om fouten of misstappen die in een eerder 

stadium werden gemaakt op papier te zetten, inclusief de lessen die je 

daarvan hebt geleerd. 

 

Een heel eenvoudige notitie bij het ontwerpen van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan: maak één pagina voor elk gebied waarin groei 

gewenst is, verdeeld over vier kolommen: na 1 jaar, na 3 jaar, na 5 

jaar en na 10 jaar. 

 

Gebieden waarin je je verder wilt ontwikkelen kunnen zijn: carrière, 

persoonlijk, financiën, lichaam en jouw omgang met anderen. Maar, 

zoals al eerder gezegd, er zijn hier geen strakke regels voor, en 

plannen voor jouw persoonlijke ontwikkeling zijn juist dat: heel 

persoonlijk! 
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Als je die pagina’s bovenaan een benaming hebt gegeven schrijf dan 

in elke kolom wat je wilt bereiken en waarom. Zet daar dan onder op 

welke manier je dat denkt te kunnen bereiken. Splits dit uit in welke 

specifieke dingen je wilt gaan doen. 

Er zijn hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken, waardoor je 

slaagkans aanzienlijk groter is. Ga op zoek naar evenementen, 

cursussen, lessen, boeken en seminars die je kunnen helpen bij het 

bereiken van wat jij wilt! 

 

Schrijf ook op met welke medestanders en raadgevers je wilt 

samenwerken. Echt, er bestaat ergens steun voor jouw ideeën, en 

houd steeds in je achterhoofd dat dit een heel persoonlijk plan is, én 

dat het nu eenmaal tijd kost om alles te verwerkelijken. 
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Hoofdstuk 5: 
Leer hoe jij je verbeeldingskracht kunt gebruiken  

om te manifesteren 

 

 

Imagineren (gebruikmaken van je verbeelding) is een oeroude 

techniek die oorspronkelijk uit de wereld van hindoemonniken komt. 

Voorstanders van imagineren geloven dat ze de buitenwereld kunnen 

beïnvloeden door hun eigen denken te veranderen. 
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Stel je eens voor… 

 

De befaamde Amerikaanse schrijver Wallace Wattles verklaart in zijn 

boek ‘The Science of Getting Rich’ dat creatieve visualisatie de 

voornaamste techniek is om je doelen te bereiken. Imagineren als 

techniek om rijkdom en positieve resultaten in je leven te 

manifesteren wordt overal ter wereld toegepast, en heeft vele 

medestanders. 

 

Verbeelding (imagineren) is gewoon een andere benaming voor 

creatief visualiseren, en is de methode die de basis vormt voor de 

kracht van positief denken, en veel toegepast wordt door atleten en 

sporters om hun prestaties op te schroeven. Mensen die dit doen 

geloven in het creëren van een zo gedetailleerd mogelijk beeld of plan 

van wat je graag wilt dat er gaat gebeuren, en om dat steeds weer te 

visualiseren, met gebruik van al je zintuigen. Terwijl die verbeelding 

gevisualiseerd wordt besteed je aandacht aan wat je ziet, voelt, hoort 

en zelfs wat je kunt ruiken. 

 

Hoewel er natuurlijk altijd sceptici zijn, toch zijn er veel mensen die 

deze techniek toepassen, en die zeggen dat het een wetenschap is en 

dat de effecten ervan meetbaar zijn. 

 

Iedereen die van start gaat met een persoonlijk ontwikkelingsplan 

kan imagineren goed gebruiken als onderdeel van het programma. 

Het zou goed zijn om hier dagelijks tijd voor vrij te maken! 
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Daarvoor heb je een rustige plek nodig om je geest leeg te maken en 

de gedachtenmolen te stoppen. Het is belangrijk dat je je rustig en 

vredig voelt. 

 

Regelmatig ruim ademhalen terwijl je je geest leegmaakt zal daarbij 

helpen. Het resultaat dat je wilt manifesteren ga je dan steeds 

opnieuw voorstellen. Voorbeelden: iemand die naar een promotie toe 

werkt kan die gebeurtenis steeds opnieuw visualiseren, en iemand die 

zwaarlijvig is kan zichzelf steeds weer slank voorstellen. 

 

De gedachte erachter is dat de ‘energie’ in de wereld of kosmos er dan 

voor zorgt dat dit alles tot stand komt. Imagineren is een krachtig 

hulpmiddel en zou steeds toegepast moeten worden bij persoonlijke 

ontwikkeling! 
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Hoofdstuk 6: 
Het belang van het geloof in jezelf 

 

 

Geloof in jezelf, zelfvertrouwen, is het gevoel van zekerheid dat je alles 

aankunt, ook de taak waar je nu voor staat. Dat vertrouwen werkt 

besmettelijk, en mensen met zelfvertrouwen stralen iets bijzonders uit, 

waardoor anderen ook geïnspireerd raken om zelfvertrouwen te hebben, 

om te weten dat het goed komt. Mensen met zelfvertrouwen komen naar 

buiten toe positief en beheerst over. 
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Dit is cruciaal 

 

Zelfvertrouwen is een heel belangrijke eigenschap die je al hebt, of die je 

wilt ontwikkelen als je er nog te weinig van hebt. Het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen hoort altijd deel uit te maken van elk persoonlijk 

zelfontwikkelingsprogramma voor iemand met een lage dunk van zichzelf! 

Daarbij bepaalt wat er in het verleden is gebeurd op het gebied van het 

bereiken van je doelen sterk het vertrouwen dat je op dit moment al hebt 

(of juist niet). 

 

Als je eenmaal succes hebt dan straal jij zelfvertrouwen uit en zul je graag 

je tanden in iets lastigers willen zetten. Maar in een situatie waarin 

persoonlijk zelfvertrouwen ontbreekt kun je het beste tijden en 

gebeurtenissen uit je verleden herbeleven die wél succesvol waren, en je 

verbeeldingskracht gebruiken om opnieuw dat heerlijke gevoel van 

zelfvertrouwen terug te krijgen.  

 

Zelfvertrouwen kan beter worden door je steeds te omringen met mensen 

die wel vertrouwen en succes hebben, en door een situatie te benaderen 

op de manier van ‘als zij het kunnen dan kan ik het ook’! Door er op zo’n 

manier in te staan wordt je persoonlijke prestatie meteen beter. 

 

Belangrijke gebeurtenissen kunnen er soms ook voor zorgen dat je gaat 

twijfelen aan jezelf – dat gebeurt zelfs bij mensen met veel 

zelfvertrouwen. Als je zenuwachtig of bang bent is het meer dan ooit van 

belang dat je in zo’n situatie veel zelfvertrouwen pompt. Het helpt om 

dan rustig en ruim adem te halen en te visualiseren dat het helemaal goed 

komt. 
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Afronding 

 

Terwijl vertrouwen besmettelijk is, is een gebrek aan vertrouwen dat ook. 

Het is voor iedereen van het allergrootste belang dat je een positief en 

zelfverzekerd beeld neerzet, om serieus genomen te worden. Goede 

prestaties en succes kunnen snel de grond in geboord worden door het 

beeld dat de buitenwereld ervan krijgt. Als individuele personen zijn wij 

zelf steeds verantwoordelijk voor wat we aan vertrouwen uitstralen, en 

we moeten ook steeds bedenken dat op momenten dat we minder geluk 

hebben wij nog altijd zelf verantwoordelijk zijn voor de mate van ons 

zelfvertrouwen! 
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De volgende bladzijden bieden je veel goede tips, om wat beschreven 

staat direct in praktijk te brengen! 

 

 

Hoe positief denken verandering 

teweegbrengt 
 

We hebben allemaal wel eens bijzondere verhalen gehoord over mensen 

die van bedelstaf tot rijkdom kwamen, mensen die hun leven volkomen 

omgooiden en van nul tot oneindig gingen. Toch, ook al kunnen die 

verhalen ons bekoren, denken we zelf meestal dat wij nooit zoiets tot 

stand kunnen brengen. Het is dat soort negatief denken waardoor we 

steeds gevangen blijven zitten in die baantjes die niets opleveren, in onze 

krappe kleine appartementjes en onze middelmatige leventjes. Toch 

kunnen ook wij wel degelijk ons leven veranderen, simpelweg door 

middel van de kracht van onze geest, in het bijzonder de kracht van 

positief denken. 

Zoals alles in het leven zal ook dat omturnen van negatieve naar positieve 

gedachten de nodige tijd kosten, maar het proces zelf gaat echt heel 

gemakkelijk: 

• Blijf fit en gezond. Een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Gezond blijven leven is een van de fundamentele manieren om 

positief te blijven, zonder inmenging van een of andere psycholoog. 

Van regelmatige lichaamsoefening is aangetoond dat hierdoor de 

stemming omhoog gaat en de stress omlaag. Een gezonde voeding 

is ook essentieel – zorg ervoor dat je lichaam de juiste 

voedingsstoffen binnenkrijgt. 

• Maak gebruik van positieve affirmaties. We zijn zelf onze ergste 

vijanden, door het voortdurend omlaaghalen van onszelf met 

negatieve eigenpraat. Spreek jezelf weer nieuwe moed in met 

dagelijkse positieve affirmaties, en zet dat negatieve stemmetje uit! 
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• Kies jouw vriendenkring goed uit. Negativisme is net zo 

besmettelijk als positivisme. Omring jezelf steeds met positief 

ingestelde mensen die je tot steun zijn, en vermijd mensen die je 

energie en motivatie leegzuigen door hun aanhoudende 

negativisme.  

• Een glimlach op je gezicht! Van die eenvoudige uitdrukking is 

bewezen dat je er positiever van blijft, dat je er blijer van wordt. Sta 

open voor humor, lach samen met je buur, of lach naar die 

kassajuffrouw als ze je boodschappen optelt. Je zult er versteld van 

staan hoe goed je je daardoor gaat voelen! 

Breng deze simpele stappen dagelijks in praktijk, en uiteindelijk ga je 

merken dat je afrekent met dat benauwende negativisme. Maak vandaag 

een nieuw begin met je leven! 
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Hoe kun jij jouw doelen bereiken  

en je angsten overwinnen? 
 

Veel mensen zijn de grootste vijanden van zichzelf - mensen die 

voortdurend met negatief denken het bereiken van hun doelen blokkeren. 

Dit soort negatieve gedachten beperkt alleen maar ons potentieel, en 

voorkomt dat wij het succes krijgen dat binnen ons bereik ligt. Wij zijn 

wat we denken dat we zijn. Door positief over alles te (gaan) denken 

staan we open voor gedachten, woorden en beelden die juist meewerken 

aan onze groei en ons succes. Door geluk, gezondheid en een succesrijk 

resultaat te verwachten in elke situatie en in alles wat we doen zal dat in 

de werkelijkheid eerder tot stand komen. Dat noemen we dan 

manifestatie. 

Houd onmiddellijk op met die beperking van je potentieel, en volg 

onderstaande tips voor jezelf, om zo jouw eigen kracht van positief 

denken verder te ontwikkelen: 

1. Neem een duidelijk besluit om positief te zijn 

Zet die essentiële eerste stap met je besluit om een positiever iemand 

te zijn. Maak een bewuste keuze om dat negativisme om je heen, én in 

jezelf, te overwinnen! Het maakt niet uit hoe ellendig je leven er nu 

uitziet; de keuze om positiever te zijn is 100% jouw eigen besluit. 

 

2. Maak er een gewoonte van om positief te denken 

Wees je eigen cheerleader. Moedig jezelf aan met positieve affirmaties! 

Die kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een positieve instelling, 

bij het verbeteren van je emotionele welzijn en zelfwaardering, zodat 

jij jezelf in een veel betere positie brengt om je doelstellingen te 

bereiken. 
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3. Vermijd negatievelingen 

Zorg ervoor dat je steeds zorgzame, positief ingestelde mensen om je 

heen hebt, die je steunen en je stimuleren in het negeren van al die 

negatieve gedachten. Negativisme werkt ook besmettelijk. Kom maar 

niet in de buurt van mensen die jouw energie en motivatie uit je 

wegzuigen met hun voortdurende negativisme. 

 

4. Probeer steeds iets nieuws 

Er is niets dat angst beter te lijf gaat als gebeurtenissen die je dwingen 

om uit je comfortzone te komen. Het uitproberen van nieuwigheden, 

nieuwe ervaringen, werkt wonderbaarlijk om jouw positieve kijk op 

het leven te verbeteren. Dat gevoel van iets bereikt te hebben, dat je 

hebt als je iets nieuws leert, zoals gitaar spelen, zorgt ook voor een 

betere stemming en een betere zelfwaardering. 

 

Her-programmeer je brein, door alle negatieve gedachten te vervangen 

door positieve, te beginnen met deze simpele stappen. Doe je dat niet dan 

bereik je nooit het succes dat je zo graag wilt. (En dat laatste zinnetje is 

eigenlijk alweer een negatieve programmering!) 
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Hoe denk je positief? 
 

Positief denken is een mentale instelling die uitgaat van goede, gunstige 

uitkomsten. Een positieve geest zorgt ervoor dat jij uitgaat van geluk, 

gezondheid en succesrijke resultaten, in elke situatie of handeling. Maar 

om positief te gaan denken zul je eerst jouw emotionele en mentale 

omgang met jezelf, anderen en situaties moeten veranderen: 

 

• Kies er bewust voor om positief te zijn 

Het maakt niet uit hoe ellendig je leven er nu uitziet; de keuze om 

positiever te zijn is voor 100% jouw eigen besluit. Je zult een bewuste 

keuze moeten maken om al dat negativisme om je heen te overwinnen. 

Laat anderen of bepaalde situaties niet uitmaken hoe jij reageert op 

gebeurtenissen, maar neem zelf bewust de controle over – dat is je 

nieuwe houding! 

• Maak positieve affirmaties 

Positieve affirmaties zijn volkomen positief gestelde verklaringen, die 

je steeds opnieuw voor jezelf herhaalt. Die positieve affirmaties kunnen 

helpen bij het ontwikkelen van een positieve manier van denken, 

waardoor je emotionele welzijn en zelfwaardering verbeteren. 

• Ga om met positief ingestelde mensen 

Negativisme werkt ook besmettelijk, net als positivisme. Ga gewoon zo 

weinig mogelijk om met mensen die met hun voortdurende 

negativisme jouw energie en motivatie uit je wegzuigen. Omring jezelf 

met positieve mensen, die je steunen en aanmoedigen. 

• Kom uit je comfortzone 

Het uitproberen van nieuwe dingen en nieuwe ervaringen kunnen op 

wonderbaarlijke wijze jouw kijk op het leven in positieve zin 

veranderen. Iets heel simpels kan al leiden tot nieuwe gevoelens en het 

voelt heel fijn als je een nieuwe vaardigheid hebt geleerd. 
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• Zet concrete doelen neer 

Stel jezelf concrete, duidelijke doelen, hoe onmogelijk ze misschien ook 

lijken op dit ogenblik. Richt jezelf steeds op het toewerken naar die 

doelen. Het bereiken van elk doel, hoe klein ook, zal je vertrouwen 

versterken en je gevoel van zelfwaardering vergroten!  

• Krijg meer inspiratie door het lezen van boeken 

Verdiep je in biografieën van mensen die angst met moed bestreden, 

en slaagden in het leven. Laat ze tot inspiratie zijn, en krijg nieuwe 

kennis en inzichten, waardoor je blokkades in jouw eigen denken kunt 

oplossen en tot meer ideeën kunt komen.  
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Richt al je gedachten op succes! 
 

Je geest is een van de krachtigste werktuigen die je zult moeten 

gebruiken als je succes in je leven wilt hebben. Ik heb het hier niet over je 

verstand, maar over de kracht van positief denken. Kijk maar om je heen, 

dan zul je zien dat iedereen met succes positief denkt en dit de allereerste 

strategie is om te slagen. 

Dus als jij iemand bent die altijd maar negativisme uitstraalt dan zijn hier 

wat dingen die je kunt doen om jezelf te helpen veranderen naar iemand 

die positief denkt: 

  

1. Richt je steeds op het positieve 

Begin steeds je gesprekken met positieve woorden, zelfs als je met 

jezelf aan het praten bent. Als iemand je vraagt hoe jij je voelt 

vandaag dan antwoord je steeds met een opgewekt ‘Prima. En jij?’, 

ook al heb je een vreselijke dag! Als je in negatieve woorden 

antwoordt ga je jezelf alleen maar slechter voelen. Je gaat je veel 

beter voelen als je positieve woorden gebruikt, vandaar de 

uitdrukking: ‘Doe net alsof, tot je het werkelijk bent!’ 

2. Geef iemand een compliment 

Wees gul met je complimentjes. Moedig anderen aan, ondersteun 

hen, of het nu gaat om collega’s op je werk, vrienden of familieleden. 

Als jij deze menselijke connecties maakt dan werk je mee aan een 

positieve omgeving. Mensen met succes kunnen steeds gemotiveerd 

blijven, omdat ze gebruik maken van hun omgeving, door in te 

spelen op de gemoedstoestand van anderen. 
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3. Visualiseer een positief toekomstbeeld 

Ongeacht hoe weinig aanlokkelijk je huidige situatie ook mag zijn, 

verspil je tijd niet met klagen daarover. Stel je in plaats daarvan 

voor hoe je toekomst eruit ziet die jij voor jezelf wenst.  

Zie jezelf met werk dat beter betaalt, in een mooier huis zonder 

lekkage, en een leven dat minder gewoon is... Wat er nu met jou 

aan de hand is hoeft in de toekomst niet zo te zijn! Positief denken 

zal je helpen bij het bereiken van je geplande, betere toekomst. 

 

Ieder van ons heeft onbeperkte mogelijkheden. De sleutel tot het openen 

van dit potentieel is het richten van ons denken op het positieve, in plaats 

van het negatieve. Positief denken is een van ultieme strategieën voor 

succes, die garant staan voor het realiseren van wat jij wilt. Dus begin nu 

maar meteen om daaraan te werken! 
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