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Print dit document uit en gebruik deze tijdens  het
beluisteren van de audio.

Activeren van je doel, herschrijf je doel:
Ik ben zo blij en dankbaar:

Begrijpen van je overtuigingen
Een belangrijke stap in het vormen van je nieuwe bekrachtende Attitude 

is het bewust zijn van je overtuigingen en te onderzoeken of deze voor je 

werken of niet? Niet onderzochte belemmerende overtuigingen blijven 

zich manifesteren en je dus limiteren in je leven.

Je kan starten met het ontmaskeren van belemmerende overtuigingen 

door volledig eerlijk tegen jezelf te zijn en te erkennen dat je op sommige 

gebieden excuses aan het maken bent! Succesvolle en gelukkige mensen 

nemen volledige verantwoordelijkheid en maken nooit excuses. Zij 

commiteren zich om van het avontuur te leren, goed of slecht. Als een 

bepaalde benadering tegenvalt, kiezen ze ervoor om de volgende keer 

een andere tactiek toe te passen.

Onderzoeken van je overtuigingen
Welke overtuigingen heb jij die belemmerend zijn en je ervan weerhouden 

om voor 200% en onvoorwaardelijke actie te ondernemen om je doelen 

te behalen.

Notities:

Dag 3 - 
belemmerende 
overtuigingen



Schrijf nu een lijst met jouw belemmerende overtuigingen. Sla deze stap 

onder geen voorwaarde over en stop niet totdat je absoluut zeker bent dat 

je alle belemmerende overtuigingen hebt gedefinieerd en onderzocht. 

Later gaan we deze belemmerende overtuigingen elimineren, maar voor 

‘nu’ is het belangrijk dat je ze gewoon opschrijft:

Kies één van de belemmerende overtuigingen die jij over jezelf hebt. Kies 

een overtuiging die je belemmerd en tegengehouden heeft voor het 

behalen van je ware potentieel in jouw leven. Bijvoorbeeld een 

belemmerende overtuiging zoals:  “Ik ben niet goed genoeg”, “ Ik heb niet 

de juiste kwaliteiten”, “ Ik heb niet genoeg ervaring”, etc.

Notities:

Dag 3



Wie ken je die jouw doelen al behaald heeft. Wie is een rolmodel voor jou?

Welke andere bekrachtende overtuigingen hebben zij als mindset?

Welke moeilijke dingen heb jij in het verleden al eens overwonnen 

en ben je trots op?

Blijf dit proces doorlopen totdat je voldoende bewijs hebt om je 
belemmerende overtuigingen ermee te ontkrachten
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Adopteer nieuwe overtuigingen
Mijn nieuwe bekrachtende overtuiging(en) is / zijn :

Elke dag, word ik op alle gebieden
en

Elke dag, word ik op alle gebieden
en

Verander nu je autosuggestie in een vraag.
Bijvoorbeeld:
- Elke dag word ik op alle gebieden beter en beter, of
- Elke dag word ik op alle gebieden rijker en rijker.
Wordt dan:
- Hoe precies kan ik beter worden?
- Hoe precies kan ik vandaag meer geld verdienen?

Oefening:
1 Kies een andere belangrijke belemmerende overtuiging die je   
 over jezelf hebt en ga opnieuw door bovenstaande proces.
2 Herinnering. Bekijk de film in je bioscoop en beoefen de 
 mentale film.
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