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Wa t  g e l o o f  j e ?  

Welk verhaal vertel je jezelf  

over: 

• je werk 

• je relatie 

• je familiesituatie 

• je energie 

• je slaappatroon 

• je lichaam 

• je gezondheid 

• het leven in het algemeen  

Neem een schriftje, zet een timer en neem 10min de tijd om hier even op in te tappen. Schrijf 
alle overtuigingen op. Zowel overtuigingen die je als ondersteunend ervaart als overtuigingen 
die je eerder blokkeren. Oordeel niet en wees eerlijk. 

Richt je vervolgens op 1 overtuiging die jou blokkeert om het leven te leiden dat je voor jezelf 
wenst. 

Stel jezelf vervolgens deze vraag: 

Klopt deze overtuiging? Is dit altijd ‘waar’ volgens jou? 

Wanneer je je de vraag stelt: Is dit waar? heb je 2 mogelijke antwoorden: 

• Ja. Ik ben er van overtuigd dat het zo is. Dat het nu zo is en dat het altijd zo zal 
zijn. Het is een vaststaand feit voor mij. Het lijkt alsof ik zo geboren ben. Het is 
zo. 

• Nee. Ik voel me op dit moment nu zo, maar ik weet dat het anders kan en dat 
het ook al anders geweest is. 

Wanneer je antwoordt ‘nee’ is, gaat het niet om een belemmerende overtuiging maar 
mogelijk iets wat je vaststelt. Iets dat je niet fijn vindt, maar waarvan je ook weet dat het kan 
veranderen.  

Een overtuiging is als een ‘tuig’ dat over je heen ligt. Je gelooft diep dat het zo is. Ook al 
‘weet’ je mentaal dat je goed genoeg bent, toch ‘voel’ je dit niet en draag je de overtuiging 
doorheen je contacten met anderen altijd mee.  
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Kan je jezelf een nieuw verhaal vertellen? 

De volgende stappen kunnen jou helpen om je overtuigingen in kaart te brengen en om te 
buigen: 

 

Stap 1: Wat heeft deze overtuiging me gebracht? 

Maak verbinding met de behoefte die onder de overtuiging zat.  
 

voorbeelden:  
Ik ben niet interessant genoeg. 
Ik ben niet sterk genoeg. 
 
Deze overtuigingen zorgen er mogelijk voor dat je in bepaalde situaties niet zoveel 
zegt en geen acties onderneemt waarbij je in de schijnwerpers staat.  
Wat deze overtuiging jou brengt, is dus een gevoel van veiligheid. Het zorgt er voor 
dat je niet afgewezen wordt. De behoefte is dus veiligheid en goed genoeg zijn, 
erkenning. 
 

 

Stap 2: Wat kost het me als ik deze overtuiging vasthoud?  

Hoe ziet het leven er dan over 1 jaar uit? En over 3 jaar? 

Wanneer je meer voordelen ervaart aan het behouden van de overtuiging dan 

nadelen, is het (nog) niet aan de orde om deze te veranderen. Deze overtuiging brengt 

jou nog steeds iets. 

 

Stap 3: Wat heb ik nodig om deze overtuiging los te laten? 

Door zicht te krijgen op wat de overtuiging jou ‘kost’, het verwoestende effect ervan 

op jouw ‘zijn’ en te voelen in al je cellen dat je dit niet langer voor jezelf wenst, kan 

echt  de bereidheid wakker maken om je te bevrijden. 

Door de behoeften die onder de overtuiging zitten, krijg je zicht op wat je eigenlijk 

nodig hebt. Schrijf deze behoeften neer en VOEL ze! Durf je eigen behoeften onder 

ogen te zien. Ze komen van diep. Het zijn de behoeften die je als klein kind ook had en 

waar mogelijk op een bepaald moment geen gehoor aan werd gegeven.  
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Je behoeften erkennen en jezelf gaan geven wat je nodig hebt in de vorm van 

werkelijke ondersteuning en liefde, is wat er voor zorgt dat je niet in een modus van 

overleven blijft, maar ten volle leeft.   

voorbeeld: 

 Ik heb het nodig om mezelf te durven zijn. 

 Ik heb het nodig dat ik mezelf dit ga gunnen om zichtbaar te zijn, om te zeggen wat ik 

te zeggen heb, om… 

 Ik heb het nodig om te voelen dat ik niet alles hoef te voorzien en dat ik mag 

vertrouwen dat alles gebeurt op precies het juiste moment en precies de juiste 

manier. 

 
 Vaak zit er weerstand om deze behoeften op te schrijven of uit te spreken. We vinden ze 
belachelijk of willen ze niet doorvoelen maar meteen oplossen. EERST erkennen en 
accepteren! Dan pas kan er verandering volgen! 

 

Stap 4: Geef jezelf de ondersteuning die je nodig hebt.  

Spreek jezelf toe, doorvoel elk gevoel. Dit is zo belangrijk! Dit is de sleutel. We zijn ons 

hele leven op zoek naar bevestiging. Om deze te krijgen hebben we op een bepaald 

moment besloten dat hoe we zijn, niet goed genoeg is.  

 

Stap 5: Tap in op wat het je zou brengen om niet in deze overtuiging te staan, 

wanneer je jezelf er van zou bevrijden.  

Overtuigingen komen uit je hoofd. Het is niet wie je bent! Tap in op je ziel. Je bent altijd goed 

genoeg. Steun jezelf en laat je steunen. 

Dit zijn zinnen die hierbij passen. VOEL ze! Mogelijk kan je ze niet meteen ‘geloven’, maar 

gebruik ze, zeg ze, gebruik bereidheid (je geeft het een kans) tot je VOELT dat ze voor jou je 

nieuwe waarheid zijn. Het was altijd al je waarheid, maar je was het vergeten. 
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voorbeeld: 

 Iedere keer als ik een stap zet, openbaart de volgende stap zich vanzelf. Ik ben bereid 

om een stap te zetten. 

  Ik ben bereid om me steeds opnieuw te af te stemmen op ontspanning. Ik maak van 

ontspanning mijn intentie.  

 Ik ben bereid om mezelf vandaag te geven wat ik nodig heb. Telkens wanneer ik terug 

in dat gevoel zit (die angst, de idee dat ik me moet wegstoppen, kleiner maken of dat 

ik niet interessant genoeg ben) ondersteun ik mezelf. Ik geef mezelf het begrip dat ik 

nodig heb. Ik ben bereid er dan echt voor mezelf te zijn. Die angst te zien, naar mezelf 

te luisteren en vervolgens  

Gebruik ‘bereidheid’ om de overtuigingen om te draaien. Ga na wat je jezelf kan zeggen om je 

te ondersteunen, wat je kan doen en welk gevoel je wil contacteren. 

En dan nog dit: 

• Zoek hulp wanneer je voelt deze overtuiging niet op je eentje te kunnen shiften. 

• Weet dat weerstand normaal is. Een vastgeroeste overtuiging of gewoonte 

omdraaien, vraagt mogelijk wat tijd. 

• Maak contact met je verlangen. 

• Visualiseer je verlangen alsof het al zo is. 

• Vrij zijn en plezier hebben. Dat werkt aanstekelijk en maakt je onweerstaanbaar.  Stel 

je voor dat je de moed hebt om een leven te leiden waarbij je trouw bent aan jezelf in 

plaats van te leven volgens de verwachtingen van anderen? Voel dit! Wat zou je dan 

anders doen? 

• Ondersteun jezelf doorheen terugvalmomenten, twijfel en angst. Kleine stapjes! Wat 

ga je doen wanneer je het vertrouwen dreigt te verliezen? Welke kleine stappen kan je 

dan zetten? 

 

 


