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3.1 Ontdek hoe je jezelf echt ziet 
 
Het beeld dat we van onszelf hebben, kan variëren van situatie tot situatie. Dit beeld 
is hoe we onszelf zien én hoe we over onszelf denken. Met volgende oefeningen 
komt het antwoord op de vraag: “Hoe realistisch is de kijk op jezelf?” 
 
Een positief zelfbeeld ontwikkel je door een goed zicht op jezelf te krijgen. Een goed 
zicht betekent durven kijken naar positieve punten (zoals je kernkwaliteiten) en 
realistisch te leren kijken naar negatieve punten. Realistisch kijken naar negatieve 
punten houdt in dat je leert kijken naar en/en. Als je bijvoorbeeld in de spiegel enkel 
je scherpe neus en volslanke buik opmerkt, ga je gegarandeerd voorbij aan je 
sprankelende ogen, je humor of je prachtig haar. Leer dan jezelf te bevestigen in de 
punten die wél mooi zijn.  
 
Daarnaast groeit je positief zelfbeeld als je bewust bent van je eigen impact op je 
leven. Dat jij als het ware aan het roer staat en beslist waarheen de boot vandaag 
vaart. Je vergroot deze impact op jezelf en je eigen leven via creatie-oefeningen 
zoals affirmaties en visualisaties. 
 
3.1 Ontdek hoe je jezelf echt ziet 1:25 
 
- Wie denk ik dat ik ben? 

- Hoe zie ik mezelf? Zie ik mezelf als positief? Of vooral met een negatieve 
focus?  

- Verandert dat naargelang de omstandigheden?  

- Wanneer zie ik me vooral negatief? 

- Denk ik dat ik mezelf op een realistische manier bekijk? 

- Is het beeld van mezelf veranderd in de loop van mijn leven? Waarin? 

 
 
3.2 Hoe zie ik me door de ogen van anderen 
 
3.2 Hoe zie ik me door de ogen van anderen? 4:10 
 
In hoeverre kijken wij naar onszelf door de ogen van anderen? In hoeverre hebben 
we hun idee, hun overtuiging over ons, ons eigen gemaakt? 
 
Als het een negatief idee is, kan het een hinderlijke invloed op ons zelfbeeld hebben. 
 
Zo een idee van een ander kan een hinderlijke invloed op ons zelfbeeld hebben. 
Ons belemmeren. Zo een overtuiging omkeren helpt je te zien dat je oké bent. 
 
Gebruik onderstaande zinnen als inspiratie, om aan te vullen. Vul spontaan aan. Als 
je niets weet, ga je naar de volgende zin. 
 
1 Van mijn moeder leerde ik over mezelf dat … Mijn moeder zei vaak over 

mij dat … 
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2 Van mijn vader leerde ik over mezelf dat … 

3 Op school leerde ik over mezelf dat … 

4 Van (vul de naam in van een belangrijke volwassene uit je kinderjaren) 
leerde ik over mezelf dat … 

5 Over mezelf zeg of denk ik vaak dat ik … 

 
Vul vanuit bovenstaande antwoorden het volgende aan: 
De meest beperkende opvatting, die mij het meest tegenhoudt, die het negatiefst 
over me is, is 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 
Bespreking: 

- kan ik absoluut weten dat het waar is? 

- is het omgekeerde ook wel eens waar? Zoek drie voorbeelden waar het 
omgekeerde waar is. 

 
 
3.3 Verzamel goudstukken: je positieve aspecten 

Hoe zie ik mezelf positief omgaan met anderen, met mezelf? Wat doe ik, wat ervaar 
ik? Wat typeert mij? Welke positieve aspecten van mij komen dan aan de 
oppervlakte? 

Bv. ik ben stil en luister in groep naar wat er gezegd wordt – ik ben een goede 
luisteraar - Ik ben vriendelijk. Ik heb aandacht voor anderen. 

3.3 Verzamel goudstukken: je positieve aspecten 3:13 

Een terugblik op je dag kan je een diepe zucht bezorgen. Met deze oefening merk je 
dat de dag jou beslist hier en daar een glimlach bezorgde. Vast en zeker als je de 
grootsheid van de kleine dingen ontdekt ... 
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3.4 Hoe je bewondering (en zelfs jaloezie) inzet als groeirichting 
 
Waar komt bewondering voor anderen vandaan? Wat doet het met je? Een 
boeiend onderzoekje … 
 
3.4 Hoe je bewondering (en zelfs jaloezie) inzet als groeirichting 2:24 
 
Als je nagaat van waar bewondering voor anderen komt en wat het met je doet 
dan kom je boeiende dingen over jezelf te weten. 
 
 
3.5 Wat zegt deze creatieve oefening over jezelf 
 
Weer volgen we de uitspraak van Albert Einstein en laten we de logica even voor 
wat het is en zien we waar onze verbeelding ons overal brengt. 
 
Laat jouw verbeelding het werk doen en je leiden doorheen deze oefening: 
 
3.5 Wat zegt deze creatieve oefening over jezelf? 6:13 
 
Veel plezier! 
 
Mag ik je uitnodigen om een stapje verder te gaan? Wat verraste je bij deze 
verbeeldingsoefening of wat sprak je aan?  
 
Maak eens een tekening daarvan!  
 
Bespreek erna deze tekening - met jezelf of met iemand anders: 

- Welke kleuren heb je gebruikt en wat betekenen ze voor je? 

- Als je je tekening van ver bekijkt: wat valt dan op? Wat kan je daarover 
vertellen? 

- Wat heb je precies getekend? Wat zegt je dat? … 

 
 


