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9.1 Hoe kan je een negatieve spiraal herkennen 
 

Fijn dat je er weer bent ☺ ! 

 

Ben je klaar voor de volgende stap?  

 

Zelfbeeld en het mentale plan. 

 

Wil je graag zicht krijgen op je gedachten, je mentale laag?  

Om zo krachtiger in je leven te staan? 

 

Hoe zijn je gedachten? Wat zit er in je mentale laag?  

9.1 Hoe kan je een negatieve spiraal herkennen 1:08 

 

 

Denk je in een negatieve spiraal?        Of in een positieve? 

 

Dat maakt het verschil tussen 

 jezelf de put IN denken en           jezelf UIT de put te denken 

 

 

Zo kan je anders omgaan met “kritiek”. Beschouw het als een uiting van de mening 

van een ander over jou. Neem jij die mening over? Word je kritisch en negatief naar 

jezelf? Ga na wat je ermee doet. 

Als je een negatieve spiraal van gedachten opmerkt, ga dan aan de slag om je 

denken om te buigen naar een opwaartse spiraal. Eén opluchtende gedachte is 

een start. Dan vind je al weer makkelijker een tweede. 

 

PS: Nog kort een overzicht van zelfbeeld en je emotionele plan: 

 

− de parabel van de duizend spiegels - Wat je brengt, word je weerspiegelt. 

Zoals jij naar de spiegel kijkt, zo kijkt de spiegel terug. Actie en reactie! 

− wat wil de emotie zeggen? Hoe kan je onprettige emoties loslaten? – Lukt dat 

al wat? 

− jezelf waarderen – Hoe voelt dat? Heerlijk mild voor jezelf? 

− dankbaarheid = waarderen wat er nu al is 

− de kleurendouche – Wat een ervaring! Fris en monter? Ontspannen? Zuiver? 

Helder? Bruisender? Levendiger? Vitaler? 

− drie minuten pauze – Wat kan er veel in drie minuten. 

− hartcoherentie – Focus verleggen en rust ervaren 

− emoties en frequenties – Uitstraling van energie/emotie 

− emotie loslaten wanneer je oordeelt of in een vervelende situatie zit 

− houden van jezelf – Actieplan? Concreet in liefde voor jezelf! 

https://vimeo.com/366007308/66b7c85bd6
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9.2 Overzicht mentale plan 
 

Benieuwd naar wat je in deze sessies rond het mentale plan zal terugvinden? 

Ik geef je hier kort een overzicht: computer, rode pen, focus, vragen, innerlijke 

dialoog, positieve zelfinstructie, redenen om jezelf graag te zien. 

9.2 Overzicht mentale plan 0:48 

 

9.3 Waarin lijkt het mentale op een computer 

Jouw denken kan je vergelijken met de software die je bestuurt. Software kan je 

veranderen, als die niet meer up to date is. Goed nieuws dus!  

9.3 Waarin lijkt het mentale op een computer 1:18 

Bewust denken is de updatings-software, het is een programma dat toelaat 

belemmerende gedachten om te buigen naar helpende gedachten.  

Bewust denken vervangt oude overtuigingen. Nieuwe overtuigingen komen in de 

plaats, die positief; opluchtend of meer ondersteunend zijn. 

Voel je je onprettig, gaan er dingen niet optimaal, dan is het tijd voor een nieuw 

software programmaatje! Op welk vlak in je leven kan jij een nieuw programma 

gebruiken?  

 

9.4 Wat betekent de rode pen mentaliteit voor jou 

De rode pen mentaliteit? Heb ik daar ook last van? Check het hier:  

9.4 Wat betekent de rode pen mentaliteit voor jou 2:24 

Kijk meer naar wat goed gaat dan naar wat minder goed gaat. “Fouten worden 

dunnen als liefde dikker wordt” zei Phil Bosmans! 

Lijkt ook weer zo simpel hé!?  

Blijf je toch hangen bij een “fout”? Bedenk dan wat je eruit geleerd hebt en hoe het 

je wijzer heeft gemaakt. Wat kun je vandaag anders doen? Kan je troost vinden in 

de gedachte dat je iedere dag weer kansen krijgt om te leren en om keuzes te 

maken. 

We maken geen fouten, we maken keuzes die ons ervaringen geven.  Sommige 

bestempelen we als juist, andere als verkeerd. Nochtans zijn het enkel ervaringen, 

waaruit we leren. 

https://vimeo.com/366007345/c4d2551dc7
https://vimeo.com/366007385/e44d1bde23
https://vimeo.com/366007444/76220cb109
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Ons denken bepaalt hoe we ons voelen.  

Alles wat we doen is een ervaring en alle ervaringen maken ons tot wie we zijn. Je 

kan jouw keuzes met een rode pen aanduiden en boos zijn op jezelf. Jezelf 

veroordelen om die “foute” keuzes nadat je het resultaat kent is hetzelfde als na de 

trekking van de lotto de winnende nummers willen bepalen. 

 

9.5 Het belang van je gedachten en je focus 

Ik nodig je uit voor een spelletje. Doe je mee? 

9.5 Het belang van je gedachten & je focus 2:11 

Heb je het ook ontdekt? Je neemt waar waarop je gefocust bent. Je gedachten 

bepalen jouw gevoel én je ervaring. 

Stel je eens de vraag: “Wat zit er in mijn gedachten?” en “Welk gevoel geeft me 

dat?” 

Op weer zo een druilerige, regenachtige dag. Wat denk je? Wat doet dat met je? 

Ga je bijvoorbeeld denken “Verdorie! Moet het hier nu altijd regenen! Je kan hier 

ook nooit eens iets leuks plannen” Als dat zo is, dan voel jij je down en je hebt een 

mindere goede ervaring. 

Ik nodig je uit om anders over die regenachtige dag te denken. Op het einde van 

de dag glimlach je om je fijne ervaring.  

 

In de volgende mail, help ik je om je focus helemaal in te stellen op véél meer geluk! 

Alvast benieuwd?  

 

 

9.6 Hoe kan je juiste vragen stellen 

Je weet nu hoe het mentale plan een effect heeft op je zelfbeeld.  

Hoe kan je het nu praktisch aanpakken?  

Wist je al dat er onwaarschijnlijk grote kracht zit in de vragen die je jezelf stelt? 

Ontdek het hier:  

9.6 Hoe kan je juiste vragen stellen 6:42 

Met doelgerichte vragen her-programmeer je jouw denken. Je merkt gaandeweg 

dat je gedachten evolueren van belemmerend naar helpend, je focus verandert 

door deze vragen.  

De kunst is dan om nog een stap verder te gaan en het denken te laten zakken. Het 

denken te laten zakken naar het voelen. Zo komt jouw denken en voelen meer in 

evenwicht, zo kom jij meer in evenwicht.  

https://vimeo.com/366007475/9314bced59
https://vimeo.com/367594064/58fa651dd7
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Tip: Schrijf je enkele dagen na mekaar op. Het kost je een klein beetje tijd en je wint 

heel veel aan prettig voelen en levenskwaliteit! 

 


