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Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen 

Toen jij geboren werd, was je een onbeschreven blad. Je was nog helemaal puur. Je was volledig je 

zelf. Als je honger had, dan huilde je, als je blij was dan lachte je. Je liet je niet remmen door wat dan 

ook. Feitelijk stond je nog helemaal in JOUW kracht. Dit is je KERN. 

Je KERN is GOED, je bent OK!!! 

 

En toen…. 

Toen begon de opvoeding. Als vader zeg ik tegen mijn dochter (5 jaar) dat ze niet zo hard moet 

praten. Eigenlijk zeg ik daarmee dat ze niet OK is, dat haar enthousiasme getemperd moet worden. 

Wat doet ze vervolgens; ze gaat een paar minuten zacht praten. Een volgend moment zit ze weer 

helemaal in haar enthousiasme en guess what…. Pappa keurt dit weer af. 

M.a.w. wij als opvoeders vertellen onze kinderen wat goed en fout is. Dus het kind wordt gevoed 

door de opvoeding en zo worden de normen en waarden bijgebracht. 

 

Door de opvoeding creëren wij gedachten. Dit kan zijn: ‘als ik hard praat, wordt pappa boos’ tot ‘voor 

mannen met een baard moet je oppassen want zij slaan hun kinderen’. Vanuit al deze gedachten 

creëren wij ‘overtuigingen’. 

Overtuigingen zijn gedachten waar we veel waarde aan hechten, gedachten die we vaak denken. Dit 

kan gaan van ‘de wereld is mooi’ tot ‘de wereld is kwaad’. 

Tot zover is hier niets aan de hand. Totdat we beseffen dat onze overtuigingen bepalen welk gedrag 

wij vertonen. 

M.a.w. onze overtuigingen sturen ons gedrag. 

Hier heb je de sleutel tot verandering: als je je overtuigingen verandert zal je gedrag veranderen! 

Nu bestaan er verschillende soorten overtuigingen: 

Belemmerende en stimulerende overtuigingen 

 

Als ik in staat ben mijn belemmerende overtuigingen om te buigen naar stimulerende overtuigingen, 

zal mijn gedrag op een positieve manier veranderen. 

 

Hoe doe je dat dan? Lees op de volgende bladzijde verder! 
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Volg de volgende stappen: 

 

1. Bewust worden van je belemmerende overtuigingen; 

a. Doordat iets ‘niet werkt’ 

b. Iets werkt beperkend 

c. Je komt niet waar je wilt zijn 

d. Het geeft een onprettig gevoel 

Meestal gaat het om een overtuiging als: ‘dat kan ik niet’, ‘ik zal nooit….’, ‘ik moet laten zien dat….’, 

‘het moet perfect zijn’, enz. 

Hoe kun je een belemmerende overtuiging herkennen? Door jezelf de vraag te stellen:  

Helpt het mij om mijn doel te bereiken? 

Bijvoorbeeld: Ik zal nooit een goede manager worden. 

2. Verdiep je in de belemmerende overtuiging: stel jezelf vragen: 

a. Hoe belemmert het mij? 

Bijvoorbeeld: Ik doe niet de dingen die ik zou willen doen. 

b. Wat heeft het mij in positieve zin opgeleverd? Niets! 

3. Formuleer nu de achterliggende positieve waarde (dus wat zit eronder, wat is hierin zo belangrijk 

voor jou): 

Bijvoorbeeld: trots 

Immers, als ik doorga totdat ik wel een goede manager zou zijn, dan ben ik ontzettend trots op 

mezelf. 

4. Verinnerlijk de stimulerende gedachte door: 

a. Te voelen hoe het voelt om deze nieuwe gedachte te zeggen. 

b. Antwoord te geven op de vraag: Wat betekent dit voor jou? 

c. De stimulerende overtuiging hardop te herhalen en op te schrijven. 

d. Je successen te schrijven en jezelf complimenten te geven. 

Succes! 


