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01

C H A P T E R

01

Suggesties



 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl

Dit stuk bevat veel informatie. Je hoeft het niet allemaal in één keer in je op 

te nemen. Sommige ideeën zullen je meteen aanspreken. Werk eerst met 

deze ideeën. Als ik iets beweer waar je het niet mee eens bent, negeer het 

dan. Als jij één goed idee uit dit stuk haalt en het gebruikt om de kwaliteit

van je leven te verbeteren, heb ik voldoening van mijn schrijven. Het lezen 

en toepassen van dit stuk zal altijd een positief effect hebben op je leven. 

Om het meeste uit dit stuk (en het leven) te halen is het van belang dat je 

het volgende bestudeert en de betekenis ervan begrijpt. Ik raad je aan om 

deze informatie minimaal 1 maal per week te lezen totdat je het in je 

onderbewustzijn hebt geprogrammeerd. Dit in combinatie met de 

oefeningen zullen de schadelijke overtuigingen die je momenteel hebt 

ombuigen naar waardevolle overtuigingen. Je zult bewust worden van je 

schadelijke gedachten en deze direct elimineren. 

Probeer de dagelijks toe te passen. In ieder geval als je opstaat en voor het 

slapen gaan. Het gaat onderdeel worden van je dagelijkse rituelen net zoals 

het poetsen van je tanden. De technieken zijn vrij simpel als je ze eenmaal 

kent waardoor je niet veel extra tijd nodig hebt. Ik raad je wel aan om de 

technieken zo vaak mogelijk te doen gedurende de dag. Herhaling is 

essentieel en hoe meer je herhaald des te sneller je een positief effect in je 

leven gaat merken. Je zult ontdekken hoe krachtig en waardevol je 

werkelijk bent. 

Voor meer artikelen: 

https://www.facebook.com/succesdokter 

(Deze pagina kun je ook bekijken zonder Facebook account) 

Voor meer over mij bekijk het filmpje "De reis naar mijn hart" op: 

http://www.succesdokter.nl/ 

Voor gratis training dankbaarheid: 

http://mijnsuccesacademie.nl 
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02

C H A P T E R

02

Inleiding



Mijn naam ik Kelvin Welling. Als zelfliefde- en geluksexpert breng ik jou 

terug in contact met je hart. Door je een weg te bieden naar innerlijke 

vrede. Dit is mijn zieledoel. 

Waarom? 

Omdat er in mijn leven nooit iemand is geweest die me deze weg heeft 

kunnen aanbieden. Op zeer jonge leeftijd verloor ik al de connectie met 

mijn hart. De volgende woorden beschrijven diverse levenssituaties:

huiselijk geweld, angst, onzekerheid, verslavingen, depressie, 

angststoornis, schadelijke relaties, laag zelfbeeld en niet goed genoeg 

voelen, oordelen, woede en zelfhaat. 

Deze reis is onnodig lang geweest en het raakt me om te zien hoeveel 

mensen in deze staat verblijven. Het raakt me om te zien hoe ze 'blijven 

hangen' in negatieve levenssituaties. Continu met gedachten in het 

verleden (depressie) of in de toekomst (angst). Hierdoor kunnen ze niet 

volledig ZIJN en van ieder moment genieten. 

Dus daarom ben ik hier gekomen. Om te delen wat ik werkelijk ben. Liefde. 

Ik leer je te luisteren naar de 'stem' van je Ware Zelf, help je bewust te 

worden van de belemmerende overtuigingen die de liefde in jezelf 

blokkeren en laat je inzien dat je een keuze hebt hoe je kunt reageren op 

(negatieve) situaties in het leven. 

De wereld heeft jouw LIEFDE nodig! 
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De informatie die ik in dit stuk gebruik is een volgende stap op je 

ontdekkingsreis naar jezelf. Een kans om jezelf beter te leren kennen.  

Ik ben geen genezer. Ik genees niemand. Ik zie mezelf als een 

richtingaanwijzer op de ontdekkingsreis naar jezelf. Door je te leren om van 

jezelf te houden, creëer ik een veilige ruimte, zodat je kunt ontdekken hoe 

onvoorstelbaar fantastisch je bent. Dit is het enige wat ik doe. Ik ben 

iemand die andere mensen steunt. Ik help mensen om zelf leiding over hun 

leven te nemen.  Ik help ze om hun eigen kracht en innerlijke wijsheid te 

ontdekken. Om blokkades en weestanden uit de weg te ruimen, zodat ze in 

alle omstandigheden van zichzelf kunnen houden. Dit betekent niet dat we 

nooit meer problemen zullen hebben, maar het grote verschil is de nieuwe 

manier waarop we op een probleem reageren. 

Ben jij klaar om buiten je comfortzone* te handelen, je huidige manier 

van denken te veranderen en een positieve draai aan je leven te geven? 

*Je comfortzone is jouw mentale beeld over dat wat jij wel en niet kunt. Je 

comfort zone is dat plekje waar jij je prettig en veilig voelt. De meeste 

mensen durven hem vrijwel nooit te verlaten. Je verlaat je comfort zone

zodra je jezelf (plotseling) gaat begeven in situaties die je nooit eerder hebt 

meegemaakt en waarvan je niet weet of je het kunt of niet. Kortom: alles 

wat je nooit eerder hebt gedaan of meegemaakt ligt potentieel buiten je 

comfortzone. 
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03

C H A P T E R

03

Luister naar je innerlijke zelf



Een positieve mentale houding en je instelling is het belangrijkste principe 

van de wetenschap van succes. Je houding komt terug in alles wat je doet. 

Dit is de reden dat ik je wil uitleggen wat een positieve mentale houding 

precies inhoudt. Wat kun je met je gedachten? Waarom zijn deze zo extreem 

krachtig? Op deze vragen ga ik dit ebook antwoord geven.  

Grootsheid, groei en spiritualiteit begint altijd als je neergeslagen bent. Je 

voelt een donkere kracht. Maar deze donkere kracht bestaat helemaal niet. 

Het is gewoon de afwezigheid van licht. Er is maar 1 kracht in het 

Universum en dat is de kracht van de liefde. En als je niet je hart volgt, je 

passies, je dromen, dan zul je jezelf afknellen van deze positieve kracht. Je 

knelt je af van de stroom van welzijn. Er ontstaat stress, negativiteit, ziekte 

etc...

De meeste mensen blijven hangen in de gedachte 'oh waarom ik', 'waarom 

overkomt dit mij altijd'. Het is daarom belangrijk om controle te nemen 

over je eigen gedachten, emoties en gevoel. En het vereist moed om actie te 

ondernemen. Je emoties zijn niets anders dan een geleidingssysteem. Ze 

helpen je. Want iedere keer als je een negatieve emotie voelt (in feite voel je 

dan het gebrek aan harmonie met iets wat je wilt), kun je dat opvatten als 

een signaal om te stoppen en te zeggen: 'Ik voel negatieve emotie, dus dat 

betekent dat ik niet in harmonie ben met iets wat ik wil. Wat wil ik dan wel?' 

Richt je gedachten, je aandacht op wat je wel wilt. En je gevoel zal 

veranderen van onaangenaam naar aangenaam. Kies zelf voor steeds 

betere aanvoelende gedachten. Dat is het bijsturingsproces. 

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl
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Vergeet niet dat in elke tegenslag een zaadje van succes zit. Een zaadje van 

groei en ontwikkeling. Je moet alleen de positieve ervaringen eruit halen. 

Ben dankbaar voor de negatieve ervaringen in je leven. Dankzij de 

negatieve ervaringen weet je namelijk wat je niet wilt in het leven, en dan 

kun je pas de vraag stellen: 'Wat wil ik dan wel?' En leg daar dan de focus 

op. Dankzij de negatieve ervaringen ben jij de sterke persoon die je vandaag 

bent! 

Je bent een avontuur begonnen of je nu actie neemt of niet. Geen actie is 

ook actie, alleen dient het ons niet. Dus keer je aandacht naar binnen (je 

binnenwereld), want alleen daar zijn antwoorden te vinden. In de mening 

van anderen, het pleasen van anderen of de goedkeuring van anderen (de 

buitenwereld) zijn geen antwoorden te vinden. Luister naar je innerlijke 

zelf, je intuïtie, je hart, en je zult stralen zoals nooit te voren.  

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl
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04

C H A P T E R

04

De weegschaal van balans



Elke morgen als je wakker wordt staat je weegschaal in balans. Stel je voor 

dat je precies in het midden van een wip staat. De ene kant van de balans 

slaat door naar een waanzinnige dag vol goede ontwikkelingen, terwijl de 

andere kan doorslaat naar een dag vol problemen. JIJ bent degene die 

bepaalt hoe je dag eruit ziet, door hoe je je voelt! Hoe jij je voelt, bepaalt 

wat je geeft en dat is gegarandeerd precies wat je die dag terug krijgt. 

Jij bestaat uit energie en je bent een magneet. Als je liefde geeft komt het 

niet alleen bij je terug als positieve omstandigheden waar je om geeft, het 

voegt nog meer liefde en positiviteit aan je leven toe! En dit trekt weer meer 

positieve dingen aan. Alles in het heelal werkt door middel van aantrekking. 

Het houdt elke ster binnen het heelal en vormt elk atoom en molecuul. De 

aantrekkingskracht van de zon houdt elke planeet binnen ons zonnestelsel. 

De aantrekking van de zwaartekracht houdt elk mens, dier, plant en 

mineraal op aarde. Het is ook de kracht die mensen tot andere mensen 

aantrekt plus de omstandigheden in je leven. En dit doe je met je gedachten 

en gevoelens! 

Je hebt vast wel eens een 'mazzeldag' gehad. Alles gaat goed en je geluk 

lijkt niet meer op te kunnen. Wat er gewoon gebeurde is dat je die dag meer 

liefde hebt uitgestraald dan negativiteit, je voelde je goed. En dat trok 

positieve gebeurtenissen aan. 

Natuurlijk heb je dan ook vast weleens een 'pechdag' meegemaakt. Je stapt 

met je verkeerde been uit bed of je stoot je teen. Vervolgens gaat alles mis. 

File, te laat op je werk, vervelende collega's. Je begon je dag met meer 

negativiteit dan liefde en de wet van de aantrekking deed gewoon zijn werk, 

zoals altijd. Heb jij meer pechdagen of mazzeldagen in je leven? Het 

antwoord op deze vraag geeft aan of jij grotendeels gebruik maakt van de 

positieve kracht van liefde, of niet. En dus de negatieve kant op gaat. Maar 

wees niet bang! 
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Om je leven te veranderen hoef je alleen de balans te laten doorslaan door 

51 procent liefde te geven via je goede gedachten en gevoelens. Stop met 

het roddelen over andere mensen, want ook dit is negatief. Stop met het 

focussen op negatieve gebeurtenissen in de media en Facebook. Focus je 

alleen op de dingen waar je van houdt. Geef alleen liefde, door middel van 

goede gevoelens en gedachten, in alles wat je doet en zie je leven direct 

compleet veranderen! Probeer het uit, en geniet van de verandering. Het 

leven is geweldig!  

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl
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05

C H A P T E R

05

Transformeer je angst in geluk, 
vrede en  inspiratie



Nu ik dit schrijf voel ik me extra dankbaar voor de ziekte die acht jaar 

geleden in mijn leven kwam. Hier begon de reis naar zelfontdekking. En 

dankzij deze situatie ben ik de sterke persoon die ik vandaag ben. Deze 

mooie ‘reis’ heeft inmiddels geleid naar 22 waardevolle technieken die 

angst, onvrede, ongeluk, depressiviteit kunnen transformeren naar geluk, 

vrede en inspiratie. 

Heb je ooit het gevoel gehad dat angst je tegenhoudt om je volledige 

potentieel in het leven te bereiken ? Als dat zo is, dan ben je zeker niet 

alleen want angst is 1 van de grootste obstakels in het leven waar veel 

mensen mee geconfronteerd worden die hun levensomstandigheden willen 

verbeteren. 

In de loop der jaren heb ik verschillende angsten doorlopen. En door mezelf 

en anderen mensen te observeren met wie ik in contact ben gekomen kan 

ik met zekerheid zeggen dat dit de meest voorkomende angsten zijn. Denk 

dan aan: 

*de angst voor armoede 

*de angst voor kritiek 

*de angst voor ziekte 

*angst om te falen 

*angst voor succes 

*angst voor afwijzing 

*de angst om niet goed genoeg te zijn 

De eerste 2 komen het vaakst voor. Als je geplaagd bent met de angst van 

armoede kun je je bewustzijn focussen op het feit dat we in één van de 

rijkste landen ter wereld leven. Een land dat je de grootste kansen in de 

wereld biedt. Alles wat je nodig zou kunnen hebben is op het juiste moment 

beschikbaar onder de juiste omstandigheden.  

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl
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Deze omstandigheden kun je zelf creëren door controle te nemen over je 

gedachten. Symptomen van de angst voor armoede zijn: 

*Onverschilligheid 

*Besluitloosheid 

*Twijfel 

*Bezorgdheid 

*Te grote voorzichtigheid 

*Uitstelgedrag 

Houd in gedachten dat er eigenlijk geen kritiek bestaat, behalve de kritiek 

die we creëren in onze eigen verbeelding. Alleen met je eigen medewerking 

kan iemand je echt bekritiseren. Symptomen van de angst voor kritiek zijn: 

*Zelfbewustzijn 

*Gebrek aan zelfvertrouwen 

*Zwakke persoonlijkheid 

*Minderwaardigheidscomplex 

*Extravagantie 

*Gebrek aan initiatief 

*Gebrek aan ambitie 

Angst weerhoudt je ervan om positieve veranderingen te maken. Angst 

weerhoudt je ervan om destructieve gewoonten te verbreken. Roken, 

slechte voedingsgewoonten, alcohol- of drugsmisbruik. Maar daarom 

worden we juist ook aangetrokken door deze gewoonten want het maakt 

onze angst en angstige gevoelens minder angstig. Echter werkt dit maar 

van korte duur en blijf je in dit gedragspatroon hangen. 

Verder weerhoudt angst je ervan om risico’s in het leven te nemen. De 

risico’s die je nodig hebt om te leven en te groeien. Zowel op persoonlijk, 

spiritueel en carrière gebied.  Daarom wil ik vandaag een krachtige techniek 

met jullie delen die mij geholpen heeft om mijn angstpatronen te 

verbreken. Ik heb het dan over positieve affirmaties. 
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Om echt effectief te zijn moeten affirmaties regelmatig herhaald worden 

gedurende de dag. Of nog beter – op een permanente basis – gedurende 

langere tijd. Het schrijven van affirmaties is makkelijker dan je denkt. Welk 

gevoel moet de affirmatie triggeren? Zet de affirmatie altijd in de 

tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: voel je je angstig over een aankomend 

examen, meeting of vergadering. Je zou een affirmatie kunnen creëren 

waarin staat: ik voel me kalm, zelfverzekerd en gefocust. 

Om je onderbewustzijnde te (her)programmeren kun je gebruik maken van 

deze positieve affirmaties. Hiermee kun je ook bijvoorbeeld je innerlijke 

criticus onschadelijk maken. Je weet wel dat negatieve stemmetje dat zegt 

dat je iets niet kunt, dat je te dik bent in die broek etc. Dit is de 1 van de 

krachtigste oefeningen die ik later zal uitleggen. 
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06

C H A P T E R

06

Een inspirerend 
tussendoortje



BESTE LEVEN, 

Je kunt me niet in bedwang houden, want ik weiger om je discipline te serieus te nemen. 

Wanneer je mij probeert te kwetsen, dan lach ik, en het gelach kent geen pijn. Ik 

waardeer je vreugde waar ik ze kan vinden. Je verdriet maakt mij niet bang, noch 

ontmoedigt mij, want er wordt gelachen in mijn ziel. 

Een tijdelijke nederlaag maakt mij niet verdrietig. Ik heb de woorden van een nederlaag 

gewoon ingesteld als muziek en maak er een mooi liedje van. Je tranen zijn niets voor 

mij, want ik lach veel liever. En omdat ik van lachen hou gebruik ik het als een

plaatsvervanger voor rouw, verdriet, pijn en teleurstelling. 

Beste leven, je bent een wispelturige bedrieger, ontken het niet. Je gleed de emotie van 

liefde in mijn hart, zodat je het kon gebruiken als een doorn waarmee je mijn ziel kon 

prikken. Maar ik heb geleerd je val te ontwijken door te lachen. Je hebt me proberen te

lokken met het verlangen naar goud, maar ik heb je voor de gek gehouden door te 

kiezen voor het pad dat leidt naar kennis. Je verleidde me om mooie vriendschappen op 

te bouwen, om deze vervolgens om te zetten naar vijanden, zodat je mijn hart kon 

verharden. Maar ik ontweek je pogingen door deze weg te lachen en selecteerde nieuwe 

vrienden op mijn eigen manier. 

Je zorgde ervoor dat mensen mij bedrogen, zodat ik wantrouwig zou worden, maar ik 

won opnieuw omdat ik een kostbaar bezit heb die niemand mij kan afpakken. Het is de 

kracht om mijn eigen gedachten te kiezen en te denken. Het is de kracht om mijn eigen 

gevoel te bepalen en mezelf te zijn. Acht jaar geleden bedreigde je me met de dood, 

maar de dood is niets meer dan een woord. Er is geen einde, alleen het verlaten van dit 

tijdelijke omhulsel om vervolgens terug te keren naar de bron van energie. We zijn hier 

gekomen om de stralen, om je gave te leven. En dat is wat ik doe. Je bouwde een vuur 

van hoop in mijn hart, en strooide toen water op de vlammen. Maar ik heb de kracht om 

de vlammen weer aan te wakkeren, en alweer moet ik om je lachen. 

Leven, je hebt niets om mij weg te lokken van het lachen. Je staat machteloos om mij 

bang te maken. Op een leven vol gelach, hef ik mijn glas en zeg ik: Proost!!! 

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl
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07

C H A P T E R

07

Het verraderlijke Ego



Weet je dat er een paar entiteiten in je hoofd leven? Het wordt ook wel het Ego 

genoemd. Dit Ego zegt dingen zoals: 

* je bent te lelijk; 

* je bent niet goed genoeg voor die baan; 

* je bent niet goed genoeg voor hem/haar; 

* etc. 

Als dit stemmetje tegen je praat denk je dat jij het bent. Het klinkt als jou maar jij bent 

het niet. Het is je Ego. Het heeft de taak op je ‘veilig’ te houden. Het is opgebouwd uit al 

je nare ervaringen en negatieve verhalen die je in je leven gehoord hebt. Inclusief je 

ouders en andere verschrikkelijke levensverhalen. Dit wordt verzameld door het Ego en

houdt je tegen om vooruitgang te boeken in je leven. Je Ego vindt vooruitgang eng en 

houdt je gevangen in het verleden omdat het denkt dat je daar veilig bent. Je hebt het 

verleden immers overleeft. 

Echter is alles in ons universum in beweging. En ook wij als mens moeten blijven 

´bewegen´om gelukkig te worden/blijven. Wij willen meer. Meer liefde, meer leren, 

meer weten, meer geld, meer doen etc. Vooruitgang is dus essentieel. Maar des te meer 

je vooruit wil, op wat voor gebied dan ook, des te meer je Ego nare dingen tegen je 

begint te zeggen. En omdat we denken dat wij deze entiteit zijn (omdat het net als ons 

klinkt), kunnen we onze gedachten niet genoeg controleren om vooruitgang te boeken. 

Maar hoe schakel je deze entiteit zodat je meer vanuit je hart kunt gaan leven? Zodat je 

eindelijk controle kunt nemen over je gedachten. Dus eindelijk controle kunt nemen 

over je leven. Binnenkort volgt mijn ebook waar dit stap voor stap wordt uitgelegd. 

Het Ego is eigenlijk maar een idee. En het is een idee over wie wij zijn, dat we in de loop 

der tijd zijn gaan geloven. 

En dit idee zegt: ‘wie ik ben is wat ik heb, wat ik doe en wat anderen over mij denken’. 

 Wat ik heb zijn al mijn materiële spullen, de waarde van deze spullen en hoe ik het kan 

vergelijken met andermans bezittingen. En wat ik doe is, dat wat ik heb bereikt en mijn 

reputatie (hoe anderen over mij denken). Dit is het Ego. En het basisidee van het Ego is, 

dat wie ik ben, gescheiden is van alle anderen. Dat maakt mij wie ik ben. Het gevoel van 

apartheid. Ik ben gescheiden. Gescheiden van alle anderen, gescheiden van GOD (wat 

dat ook voor je betekend) en gescheiden van alles wat ik in het leven wil aantrekken. De 

wereld wordt gezien als een taart. En deze taart heeft zoveel stukjes en als ik niet MIJN 

deel krijg van deze taart dan pakken anderen dit deel af dus ik ga concurreren met 

iedereen die op mijn pad komt. Haantjesgedrag kun je het noemen. Een soort van ‘ik 

moet iets bereiken’, ‘ik moet beter zijn dan..’, ‘ik moet nummer 1 zijn’ mentaliteit. 

Verschrikkelijk. 
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08

C H A P T E R

08

Positieve mentale houding



De afgelopen jaren heb ik waanzinnige dingen geleerd. Het meest bijzondere over het 

Ego las ik in een boek van Carl Jung. Hij zei: ‘op het moment dat we volwassen worden, 

denken we dat we klaar zijn in onze ontwikkeling’. Echter gaan we door verschillende 

stadia van volwassenheid. We blijven ons ontwikkelen en volgen daarbij diverse 

patronen. Sommige dan, want veel blijven ook hangen in een bepaalde fase. 

Er zijn verschillende typen. 1 daarvan is de Atleet. In deze periode van onze 

volwassenheid ligt onze prioriteit op ons lichaam. Wat kunnen we eraan doen? Hoe 

mooi is het? Hoe goed het eruit ziet. Etc. En als je voorbij dit type gaat kom je bij het type 

Krijger. Dit is het type waar de meeste mensen zich in bevinden en tevens het type waar 

bijna alle ziekten plaats vinden. En wat doen krijgers? Ze concurreren. Ze vechten. Ze 

veroveren. Ze verzamelen zoveel als ze kunnen. Dit is de tijd wanneer we doelen stellen, 

onze status belangrijk vinden. Wat zit er voor mij in? Hoeveel kan ik eruit halen en 

krijgen? Wie kan ik verslaan? Ik ben beter dan..   

De meeste mensen, voornamelijk in de Westerse wereld, blijven vastzitten op dit level 

van ontwikkeling. Maar er is ook nog een 3e en 4e type. Tijdens de 3e fase besef je dat 

wat je tot nu toe hebt bereikt niet genoeg is om je voldaan te voelen, gelukkig te zijn. Je 

gaat op zoek naar manieren om een verschil te maken in de wereld. Hoe kan ik dienen? 

Je hecht minder waarde aan bezittingen, geld, macht etc en je gaat meer op zoek naar 

dingen waarbij je iets kan betekenen. Je begint met geven.   

Als je dieper wilt ingaan op deze types kun je de boeken van Carl Jung lezen. Het is tijd 

om je masker af te zetten! 
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Er zijn diverse natuurkrachten, zoals zwaartekracht en elektromagnetisme, die niet waar 

te nemen zijn met onze zintuigen, maar hun kracht is onweerlegbaar. Hoe het werkt is 

niet belangrijk, als je maar weet dat het werkt. Net zo is de kracht van liefde onzichtbaar 

voor ons, maar in feite is deze veel sterker dan welke natuurkracht dan ook. Het bewijs is 

overal te zien. Zonder liefde is er geen leven. Elke uitvinding, ontdekking en menselijke 

creatie is voorgekomen uit liefde in een mensenhart. Zonder liefde zouden we niet met 

een vliegtuig kunnen reizen, we zouden geen elektriciteit, verwarming of licht hebben. 

We zouden niet eens bestaan. Waarom? Omdat alles wat je wilt zijn, doen of hebben 

voortkomt uit liefde. Deze positieve kracht kan iets goeds creëren en alles wat negatief is 

in je leven veranderen. Je hebt de zeggenschap over je gezondheid, je financiën, je 

carrière, je relaties, kortom alles in je leven. 

Maar als je zeggenschap over je leven hebt, en de kracht in je zit, waarom is je leven dan 

niet geweldig? Waarom heb je niet alles wat je wilt? Het antwoord luidt: omdat je een 

keuze hebt. Je kunt er voor kiezen om de positieve kracht aan te wenden en te 

koesteren, of niet. En of je het beseft of niet, je hebt elke dag van je leven, elk moment, 

deze keuze gemaakt. Elke keer dat je iets goeds in je leven hebt ervaart, heb je de 

positieve kracht van liefde gebruikt. En elke keer dat iets niet goed was, heb je niet lief 

gehad, en het gevolg was negativiteit en negatieve situaties. Hmm, dit klinkt allemaal 

leuk en aardig Kelvin. Maar wat heeft dit eigenlijk met een positieve mentale houding te 

maken? 

Dat ga ik je nu met je delen. Nu krijg je de kennis over de enige kracht achter al het 

goede in het leven en je kunt daarmee je hele leven veranderen. Maar eerst moet je 

begrijpen hoe liefde werkt. 

“Liefde is de krachtigste en nog altijd minst bekende energie ter wereld” Pierre Teilhard 

de Chardin (priester en filosoof 1881-1955) 
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De aantrekkingskracht van je gedachten 

Het heelal is onderhevig aan natuurwetten. Zo is er ook een wet die de liefde bepaald. 

Het is de krachtigste wet ter wereld. Het wordt ook wel de wet van de 

aantrekkingskracht genoemd. Deze wet houdt elke ster binnen het heelal en vormt elk 

atoom en elk molecuul. De aantrekkingskracht van de zon houdt de planeten binnen 

ons zonnestelsel en weerhoudt ze ervan de ruimte in te schieten. Het heeft zijn 

uitwerking op alles. Het is ook de kracht die mensen tot andere mensen aantrekt. 

“De wet van de aantrekkingskracht of de wet van de liefde… zij zijn één en hetzelfde” 

Charles Haanel (filosoof en auteur uit de New Thought beweging 1881-1955) 

Het is de wet die jou leven bepaald. Globaal gesteld zegt de wet: het gelijke trekt het 

gelijke aan. Wat je geeft, krijg je terug. Geef positiviteit en je krijgt positiviteit terug. Geef 

negativiteit en je krijgt negativiteit terug. Geeft positiviteit en je krijgt een leven vol 

positieve aspecten terug. Geeft negativiteit en je krijgt een leven vol met negatieve 

aspecten terug. En hoe geef je positiviteit of negativiteit? Via je gedachten en gevoelens. 

Daarom is het van belang dat je gedachten continue gefocust zijn op het positieve.

Gedachten genereren je houding en je houding beïnvloed je gedachten. 

Gedachten kunnen negatief of positief zijn. Negatieve gedachten zullen negatieve 

dingen aantrekken en een negatieve houding genereren. Positieve gedachten zullen 

positieve dingen aantrekken en een positieve houding genereren. Je bent een magneet! 

De aantrekkingswet reageert op hetgeen wat je denkt en voelt.  
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Je gedachten zijn zowel de woorden die je in je hoofd hoort als de woorden die je 

hardop zegt. Je kunt geen actie ondernemen zonder deze eerst te hebben bedacht. Maar 

hoe weet je nu of je gedachten positief of negatief zijn? Ze zijn positief als je denkt aan 

wat je wilt en waar je van houdt. Als je denkt “Wat een mooie auto”, zijn je gedachten 

positief. Als je denkt “Moet je kijken waar hij in rijdt, wat een dure auto”, zijn je 

gedachten negatief. Dit wordt versterkt als je enig gevoel van jaloezie of afgunst hebt. 

Het komt terug bij de dingen waar je niet om geeft – dingen die te duur voor je zijn. 

De meeste mensen denken en praten vaker over dingen waar ze niet om geven dan over 

dingen waar ze van houden. Op deze manier stralen ze meer negativiteit uit dan liefde 

en daardoor ontzeggen ze zich onbedoeld alle goede dingen in het leven. 

Houdt je geest gefocust op wat je wilt, en niet op hetgeen wat je niet wilt. 

Als je praat over mensen die je irriteren, vervelende gebeurtenissen in de wereld, 

moeilijke relaties, geldproblemen, praat je over zaken waar je niet iets om geeft. 

 Vertellen over een rotdag die je achter de rug hebt, file, vervelende gebeurtenissen op 

het werk, maken je gedachten negatief. En meer ellende volgt. Herken je deze situatie? 

Je wordt wakker, stoot je teen en je zegt: “oh nee, wordt het weer zo’n dag”? En 

vervolgens gaat alles wat je kan bedenken mis. 

Ik heb me besloten om me niet meer mee te laten slepen met zulke situaties want je 

krijgt wat je wenst. Als je wakker wordt zit je op de grens van goed voelen of niet goed 

voelen. Je hebt een keuze. Om me hier bij te helpen heb ik een lijst met dingen waarvoor 

ik dankbaar ben. Bij het opstaan en voor het slapen gaan focus ik me op elk ding in het 

leven waar ik dankbaar voor ben. Ik visualiseer. Ik voel. Ik geniet. Niemand kan mij boos 

maken, niemand kan mij irriteren, niemand kan mij verdriet doen. Waarom niet? Omdat 

ik ervoor heb gekozen om volledige controle te nemen over mijn gedachten, gevoelens 

en emoties. Sterker nog: het enige in deze wereld waar je überhaupt volledig controle 

over kunt hebben zijn je gedachten, gevoelens en emoties. Ik kies voor liefde, ik kies 

voor geluk, ik kies voor positiviteit. Wat kies jij? 

Gedachten, of deze nu gefocust zijn op realiteit of fantasie, zijn extreem krachtig. 

Gedachten beïnvloeden elk deel van ons wezen. Ze kunnen emotionele reacties 

produceren die variëren van gezond naar ongezond. Gedachten kunnen leiden tot 

chemische reacties in het lichaam. Zoals het water dat in je mond loopt bij de gedachten 

aan lekker eten. Gevaar of angst zorgt ervoor dat het vecht-of-vlucht respons 

geactiveerd wordt waardoor er adrenaline  in je lichaam vrij komt. Ze kunnen je goed, 

warm en comfortabel laten voelen maar ook bijvoorbeeld angstig en bang. 
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Mede door mijn persoonlijke ervaring en studies kan ik je vertellen dat negatieve 

gedachten negatieve uitkomsten maken. Hieronder volgt een voorbeeldlijst van het 

resultaat van negatieve gedachten: 

*Negatieve houding                          *Haten 

*Onnodig oordelen                           *Spanning 

*Een gevoel van onwaardigheid *Angst 

*Wantrouwen                                      *Vermoeidheid 

*Verlegenheid                                     *Ziekte 

*Wrok                                                     *Depressie 

*Vrezen                                                 *Vervreemding 

*Woede                                                 *Uiterst schadelijk denken 

Hieronder volgt een voorbeeldlijst van het resultaat van positieve gedachten: 

*Een positieve mentale houding  *Enthousiasme 

*Plezier                                                    *Een kalme geest 

*Geluk                                                      *Een weldadig gevoel 

*Prestatie                                               *Gemak 

*Een gevoel van voldoening           *Buitengewone energie 

*Een gevoel van waardigheid        *Liefde 

*Lichamelijke genezing                    *Opwinding over het leven 

Een positieve geest vindt een manier waarop het gedaan kan worden, 

een negatieve geest zoekt alle manieren waarom dit niet gedaan kan worden. 
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Negativiteit elimineren



Het beste is om continu bewust bezig zijn met het elimineren van je negatieve 

gedachten door ze te vervangen met positieve gedachten. Morgen ben je de 

dominerende gedachte en houding die je vandaag in je geest houdt. Waarom denk je dat 

de meeste mensen zich concentreren op negatieve gedachten? Of waarom dingen niet 

gedaan kunnen worden? Het antwoord is dat de meeste mensen dit soort negatieve 

gedachten hebben ontwikkeld door gewoonte. Het is niets meer dan een gewoonte, die 

vaak wordt doorgegeven van generatie op generatie. Waarom? 

De belangrijkste reden dat negativiteit zo gewoon is, is door het geloof dat het leven een 

strijd is. Dat het moeilijk is, vol met problemen. De gedachte dat je kei hard moet werken 

om te kunnen overleven. De gedachte van gebrek aan geld. Ik kan dit toch niet 

veranderen denken veel mensen. Het is onderdeel van ons probleemoplossend culturele 

basis, waarbij we elkaar belonen voor het oplossen van problemen. Waarom zien wij 

geen kansen in plaats van problemen? 

Zolang je accepteert dat het leven je rond blijft duwen en sturen, 

zal het leven dit blijven doen. Onderneem actie 

en bepaal je eigen leven en toekomst! 

Veel ouders vertellen of conditioneren hun kinderen op een zodanige manier dat ze 

denken dat het leven hard is. Zowel de ouders als de kinderen creëren hierdoor realiteit 

om hun geloof te bevestigen. Een belangrijk principe van de Napoleon Hill filosofie is: 

‘wat de geest kan bedenken en geloven, kan de geest bereiken’. In feite creëren wij onze 

eigen werkelijkheid door onze overtuigingen, of ze nu positief zijn of negatief. Onze 

gedachten creëren onze eigen werkelijkheid door het wel bekende psychologisch 

mechanisme. Het zogenaamde selffulfilling prophecy. Wanneer we geloven dat iets waar 

is, trekken onze gedachtevibraties datgene aan om te bewijzen dat we gelijk hebben. 

Met andere woorden bevestigen wij onze overtuigingen. Daarnaast wil de geest altijd 

gelijk hebben. Vaak vervormen we de werkelijkheid om ons geloof te bevestigen. 
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Zelfdiscipline 



Zelfdiscipline betekent voor mij bezit nemen van je eigen geest. Het enige waar je 

complete controle over hebt zijn je eigen gedachten. Focus op hetgeen wat je wilt, 

negeer wat je niet wilt. Stuur je gedachten, beheers je emoties en creëer je lot naar eigen 

keuze. Zelfdiscipline is nodig om wijsheid, geluk en rust in jezelf te vinden. Je ontdekt je 

“andere zelf” die niet gehoorzaam is aan ontmoediging of een nederlaag. 

Zelfdiscipline kun je niet in één nacht bereiken. Het is een proces dat je stap voor stap 

dient te ontwikkelen door altijd positief te denken (positieve mentale houding) en 

fysieke actie. Het beste is om de gewoonte te creëren om er elke dag iets aan te doen. 

Voordat je begint met het bestuderen van zelfdiscipline zal ik de voordelen benoemen 

die je verkrijgt op het moment dat je deze principe beheerst en toepast. 

1. Je verbeeldingskracht zal alerter worden. 

2. Je enthousiasme zal scherper groeien. 

3. Je zal meer persoonlijk initiatief ontwikkelen. 

4. Je zelfredzaamheid zal toenemen. 

5. Je vermogen om je te concentreren op je definitieve vastomlijnd doel zal toenemen. 

6. De reikwijdte van je visie zal worden verbreed en je zult de wereld door andere ogen 

zien. 

7. Er zal een einde komen aan je problemen. 

8. Je persoonlijkheid zal aantrekkelijker worden. Je creëert letterlijk meer charisma! 

9. Je zult mensen naar je toe trekken die je eerder genegeerd of over het hoofd gezien 

hebben. 

10. Je verwachtingen en ambities zullen hoger en sterker zijn. 

11. Je geloof zal krachtiger worden. 

Men moet eerst meesterschap krijgen over zichzelf. Gebrek aan zelfbeheersing is de 

meest destructieve vorm van onbepaaldheid. Met als resultaat, een doelloos leven. 

De belangrijkste zaken waarover je zelfdiscipline kunt trainen zijn: 

1. Je tong (spraak/manier van uiten). 

2. De neiging om terug te slaan (wraak). 

3. Al je emoties, maar vooral liefde, haat, angst en seks. 

4. Je mentale houding. 

5. Je maag, door middel van gezonde voeding/leefstijl. 

6. Je privilege om bezit en controle te nemen over je geest. 

 copyright :  Kelvin Well ing www .succesdokter .nl

17

http://www.succesdokter.nl/


De meeste mensen handelen eerst en denken daarna pas over de gevolgen. 

Zelfdiscipline zal dat proces omkeren. Je leert te denken voordat je handelt. Het 

belangrijkste middel daartoe is de controle over je emoties. Hieronder volgen de 14 

grootste emoties. 

Positieve emoties: 

1. Liefde 

2. Seks (mits deze gebaseerd is op liefde) 

3. Hoop 

4. Vertrouwen 

5. Enthousiasme 

6. Verlangen 

7. Loyaliteit 

Negatieve Emoties 

1. Angst 

2. Jaloezie 

3. Haat 

4. Wraak 

5. Hebzucht 

6. Boosheid 

7. Bijgeloof 

Al deze emoties zijn gemoedstoestanden. Dit houdt in dat je hier zelf de controle over 

kan nemen. Je kunt direct zien hoe gevaarlijk deze emoties kunnen zijn als je ze niet 

beheerst. 

Je moet emoties sturen en beheersen, niet tegenhouden. Dit zou ook een onmogelijke 

taak zijn. Emoties zijn als een rivier. Hun macht kan worden afgedamd en vrijgegeven 

onder controle en richting. Echter kun je ze niet volledig afdammen. Vroeg of laat zal de 

dam scheuren, met alle gevolgen van dien. Je kunt ook je negatieve emoties controleren 

en sturen. Een positieve mentale houding kan hun schadelijke effecten verwijderen en 

gebruiken voor constructieve doeleinden. 

Is zelfdiscipline te ontwikkelen? Zeker. Alleen kan ik daar geen specifiek plan voor 

uitwerken. Als je een vastomlijnd doel hebt en je verlangens groot genoeg zijn dan ga je 

automatisch de juiste keuzes maken. Je mentale beeld over je toekomst gaat werkelijk 

worden. Focus al je aandacht op de dingen waar je van houdt en de doelen die je wilt 

bereiken. Geniet van de weg ernaar toe. Je wordt iedere dag sterker en iedere dag wordt 

beter.  
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Waarom de toepassing van de voorgaande onderwerpen tot diepgaande 

verandering kunnen leiden zal je nog eens duidelijk worden als je leest over de 

invloed van je mentale zelfbeeld en de reikwijdte van je verbeeldingskracht. 

Je zelfbeeld is de sleutel tot je menselijke persoonlijkheid en je menselijk gedrag. 

Verander je zelfbeeld en je verandert je persoonlijkheid en gedrag. Een mens 

handelt, voelt en presteert altijd in overeenstemming met wat hij zich voorstelt om 

waar te zijn over zichzelf en over zijn omgeving. Dit is een basis- en fundamentele 

wet van de geest. Het is de manier waarop wij zijn gebouwd. 

We kunnen deze wet terugzien in een gehypnotiseerd persoon. Als een goede 

hypnotiseur de betreffende persoon vertelt dat hij op de Noordpool is zal het 

lichaam gaan trillen en koud aanvoelen. Het lichaam zal exact reageren alsof het 

koud is en er ontstaat kippenvel. Vertel de persoon dat je vinger een hete pook is 

en hij zal pijn ervaren bij de aanraking waarbij zelfs het hart en de lymfestelsel 

reageert. 

Het zenuwstelsel herkent geen verschil tussen een ingebeelde ervaring en een 

‘echte’ ervaring. In beide gevallen reageert het automatisch op de informatie die jij 

geeft vanuit je brein. Je zenuwstelsel reageert passend op wat jij denkt of voorstelt 

dat waar is. De menselijke hersenen en het zenuwstelsel zijn ontworpen om 

automatisch en gepast te reageren op de problemen en uitdagingen in de 

omgeving. Als je bijvoorbeeld een beer tegen zou komen in de natuur, dan hoef je 

niet eerst te denken dat je moet vluchten. Je hoeft niet te beslissen om bang te 

worden. De angstreactie is automatisch aanwezig en past zich aan. 

De angst ‘triggerd’ dan de lichamelijke mechanismen. Je spieren worden soepeler 

zodat je sneller kan lopen. Je hart gaat sneller kloppen en adrenaline, een 

krachtige spier stimulans, wordt in je bloedbaan gespoten. Al je andere organen 

zoals de maag worden stilgelegd. Al het bloed wordt naar je spieren gepompt. Dit 

alles is natuurlijk niets nieuws. 

Wat we echter niet zo snel realiseren is dat de hersenen en het zenuwstelsel, die 

automatisch reageren, dezelfde hersenen en zenuwstelsel zijn die ons vertelt wat 

de omgeving is. Voorheen werd altijd gedacht dat de emotionele reacties de 

lichamelijke mechanismen activeren. De emoties komen eerder als resultaat. Het 

idee of de overtuiging van de omgeving is eigenlijk de echte verwekker.  
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Sinds ik me realiseer dat onze acties, gevoelens en gedrag het resultaat zijn van 

onze eigen beelden en overtuigingen, is er voor mij een nieuwe psychologische 

deur geopend richting het verkrijgen van vaardigheid, succes en geluk. Mentale 

beelden bieden ons een kans om nieuwe eigenschappen en houdingen te ‘trainen’ 

die we anders niet konden doen. Als we visualiseren dat we op een bepaalde 

manier presteren dan heeft dat bijna hetzelfde effect als de daadwerkelijke actie uit 

te voeren. 

In een gecontroleerd experiment heeft psycholoog R.A. Vandell bewezen dat het 

dagelijks in gedachten oefenen van darten, je spel net zo goed verbeterd alsof je 

dagelijks in het echt zou oefenen. Deze experimenten zijn wereldwijd uitgetest in 

diverse sporten. Research Quarterly vermeldt in een experiment de effecten van 

mentale oefening op het verbeteren van de vaardigheden bij basketbal. Eén groep 

studenten oefent daadwerkelijk dagelijks met het gooien van ballen gedurende 20 

dagen. Deze werden getest op de eerste en de laatste dag. 

Een tweede groep studenten deed niets maar werden ook getest op de eerste en 

de laatste dag. De derde groep werd op dezelfde manier getest. Echter oefenende 

zij dagelijks 20 minuten in hun verbeelding dat ze aan het gooien waren. Wanneer 

ze miste corrigeerde ze hun worp in gedachten zodat ze scoorden. De eerste groep 

verbeterde hun schotpercentage met 24%. De tweede groep hadden hun 

percentage niet verbeterd. De derde groep, die alleen in hun verbeelding oefende, 

verbeterde hun schotpercentage met 23%. Kortom, wereldwijd worden verbluffende 

resultaten geboekt. 

Zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit in praktijk toe te passen. Ik had meer dan 

een half jaar last gehad van een schouderblessure waardoor ik niet meer kon 

trainen. Het enige wat ik qua beweging deed was een stevige dagelijkse 

boswandeling. Toch kwam ik 2.8 kilo aan. En niet aan mijn buik! Het was 

spiermassa. Mijn borst en armen waren harder en breder geworden. Hoe kwam 

dit? Door dagelijks 20 minuten te visualiseren alsof ik in de sportschool aan het 

trainen was. Ik voelde het gewicht, de geur en de emoties en de reacties van 

mensen om me heen. Ik zag en voelde mezelf groeien. 
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Daarnaast heb ik jaren poolbiljart gespeeld in de eredivisie. De eerste 3 jaar 

speelde ik zo vaak mogelijk. Vier tot vijf keer in de week. Hier ging voor mij veel te 

veel tijd in zitten. Sinds het seizoen in 2014 speelde ik alleen nog de wedstrijden, 1 

keer in de week. Ik verloor veel wedstrijden. Totdat ik begon te visualiseren. In het 

begin ging het erg rommelig. Maar al snel schoot ik complete tafels in gedachten 

leeg. De moeilijkste ballen schoot ik moeiteloos in de pocket. Ik voelde de vreugde 

en genoot van de reacties om mij heen. Oefenen in gedachten is geweldig om te 

doen. En je raad het al… de wedstrijden verliepen beter. Later heb ik een paar 

grote toernooien gewonnen in de poolhal. Nu gebruik ik visualisaties voor al mijn 

doelen te bereiken op elk gebied in mijn leven. 

I love mental practice! 

De vraag is nu: 

Wat zou jij willen verbeteren in je leven? Wil je je lichamelijke conditie verbeteren? 

Wil je beter worden in de sport die je beoefend? Niet tevreden over je relatie? Hoe 

zou je willen dat je relatie verloopt? Behoefte aan een andere baan? Visualiseer 

dagelijks in detail wat je wilt in het leven. Oefen, oefen nog meer en blijf oefenen en 

geniet van de magische veranderingen in je leven. 
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Je dominerende gedachten gedurende de dag zorgen ervoor hoe je je voelt en 

daaraan kun je herkennen of je grotendeels positief of negatief bent. En een mens 

heeft gemiddeld 40.000 tot 80.000 gedachten per dag. Als je 17 seconden lang 1 

negatieve gedachte aanhoudt dan trekt je brein automatisch een nieuwe negatieve 

gedachte aan. En visa versa.  Je zou dus minimaal 51 procent positieve gedachten 

moeten creëren om een omslag te krijgen die je direct ook gaat merken en voelen. 

Er zijn 3 oefeningen die je dagelijks kunt gaan doen om dit te bereiken. Doe de 

oefeningen in ieder geval voor het naar bed gaan en als je opstaat. Vergis je niet in 

de simpelheid ervan. Hiermee heb ik mijn hele ziekte, angststoornis, depressie en 

andere fysieke klachten opgelost. 

En ik heb hier al vele anderen mee kunnen helpen. Het belangrijke is dat je steeds 

voor betere aanvoelende gedachten gaat kiezen. Steeds beter en beter, totdat je 

de omslag naar het positieve bereikt. Wat van belang is dat je je alleen gaat 

focussen op de positieve kanten van jezelf en van het leven. Door de aandacht hier 

op te verleggen geef je er energie aan. En alles waar je energie aan geeft groeit, 

zowel positief als negatief. 

De eerste oefening is dankbaarheid. 

Elke keer dat je dankbaarheid voelt, geef je liefde. Als je dankbaar bent voor alle 

goede dingen in je leven, hoe klein ze ook zijn, krijg je er meer van. Dankbaarheid 

is de sleutel naar meer van het goede. Praktische oefening die ik dagelijks doe. 

Voor het slapen en bij het opstaan. Schrijf op een lijstje alle zaken waarvoor je 

dankbaar bent. Wees gedetailleerd. Waarom ben je zo dankbaar voor deze situatie 

of persoon? Visualiseer en voel het. Werk je hele lijst af. Familie, vrienden, je 

gezonde lichaam, het feit dat je leeft, de zon, de natuur, het dak boven je hoofd, het 

eten dat je hebt, de dingen die je bereikt hebt en zelfs de slechte ervaringen in je 

leven. Waarom de slechte? Omdat deze situaties je vormen en sterker maken. 

Dankzij deze situaties ben jij de sterke persoon die je vandaag bent. Het kan enige 

dagen duren voordat je het ook echt gaat voelen maar hou vol want het werkt zo 

krachtig. 

Ik merk dat vrouwen vaker kiezen voor een dankbaarheidsdagboek. Schrijf er elke 

dag een kort stuk in waarvoor je dankbaar bent. Alle kleine dingen die je gedurende 

de dag hebt meegemaakt en ook weer het lijstje hierboven. 

Voor een gratis online training dankbaarheid met video's en oefeningen kun je naar 

mijn website gaan. Je kunt je gratis registreren en de training volgen. 

http://mijnsuccesacademie.nl/courses/de-kracht-van-dankbaarheid/ 
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Probeer het te voelen en visualiseren (oefening 2). 

Waar kun je dit voor gebruiken? Letterlijk voor alles. Wat zou jij willen verbeteren in 

je leven? Niet tevreden over een relatie met iemand? Hoe zou je willen dat je 

relatie verloopt? Visualiseer dagelijks in detail wat je wilt in het leven. Focus je niet 

op het tastbare van wat je nu ziet (realiteit) maar focus alleen op wat je wilt. Je 

moet het proberen te voelen alsof je het al hebt. Je onderbewustezijnde herkent het 

verschil niet tussen een ingebeelde ervaring of een echte ervaring. Uiteindelijk 

zullen je dominerende gedachten realiteit worden, vandaar dat het van belang is 

om alleen te praten en denken over zaken die je wilt in het leven. Oefen, oefen nog 

meer en blijf oefenen en geniet van de magische veranderingen in je leven. 

Oefening 3 positieve affirmaties 

Om je onderbewustzijnde te (her)programmeren kun je gebruik maken van 

positieve affirmaties. Hiermee kun je ook bijvoorbeeld je innerlijke criticus 

onschadelijk maken. Je weet wel dat negatieve stemmetje dat zegt dat je iets niet 

kunt, dat je te dik bent in die broek etc. Maak een lijstje met positieve affirmaties 

(net zoals de dankbaarheidsoefening). 

Ga voor de spiegel staan, haal een paar keer diep adem. Kijk jezelf diep in de ogen 

aan en begin jezelf te programmeren zoals je zelf wilt zijn (hierdoor was ik binnen 3 

maanden geheel klachtenvrij) Als voorbeeld zal ik je mijn lijstje geven maar je kunt 

hier letterlijk alles in plaatsen (zolang het positief is en in tegenwoordige tijd 

natuurlijk). 

Ik ben gezond 

Ik ben sterk 

Ik ben zelfverzekerd 

Ik ben fit 

Ik ben vitaal 

Ik kan alles aan 

Ik ben goed 

Ik ben gelukkig 

Mijn lichaam en geest werken continue en optimaal 

Ik accepteer mezelf en ik hou van mezelf 

Alles wat ik aanraak is een succes 

Vanaf nu gaat alles beter 

Als je dit dagelijks (zo veel mogelijk) blijft herhalen. Het hoeft niet eens hardop. Dan 

zal er een punt komen dan je onderbewustezijnde het gaat accepteren. Je 

onderbewustezijnde herkent geen verschil tussen, positief, negatief, goed, slecht 

etc. Het accepteert alles wat jij blijft herhalen door woorden, gedachten of gevoel.  

http://www.succesdokter.nl/
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Oefening  4 vergeven 

Veel mensen die bij me komen zeggent dat ze niet van vandaag kunnen genieten 

vanwege iets wat in het verleden is gebeurt. Omdat ze iets in het verleden niet 

gedaan hebben, of op een bepaalde manier gedaan hebben, kunnen ze vandaag 

het leven niet ten volle van het leven genieten. Omdat ze iets niet meer hebben wat 

ze in het verleden wel hadden, kunnen ze niet van vandaag genieten. Omdat ze 

gekwetst werden in het verleden, willen ze nu geen liefde accepteren. 

Wat is gebeurd is gebeurd, het verleden kan niet veranderd worden. Nu is het 

enige moment wat we kunnen ervaren. Als we klagen over het verleden, ervaren 

we op dat moment onze herinnering en het onderbewustezijnde herkent het 

verschil niet tussen een ingebeelde ervaring en een echte ervaring. Op deze 

manier blijven we gevangen zitten in het verleden en blijven we negatieve situaties 

aantrekken. Maar gelukkig is hier een oplossing voor. Welk pad je ook bewandeld, 

spiritueel of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zij spreken allen over 

vergeving. 

Als we nu niet meegaan met de stroom van het leven, betekent dat meestal dat we 

iets vasthouden wat in het verleden gebeurt is. Het kan zijn dat we spijt hebben, 

verdrietig zijn, pijn lijden, bang zijn, ons schuldig voelen, onszelf verwijten maken, 

kwaad zijn of zelfs wraak willen nemen. We hebben al deze gemoedstoestanden 

als we niet willen vergeven. Als we weigeren los te laten en het huidige moment te 

beleven.  Liefde is het antwoord op bijna iedere heling. En de weg naar liefde is 

VERGEVING.

Oefening: 

Ga zitten met je ogen dicht en zeg: “De persoon die ik wil vergeven is… en ik 

vergeef je dat…” 

Zeg dit steeds weer opnieuw. De ene persoon heb je veel te vergeven en een 

ander misschien weinig. Stel  je voor dat je persoon die je vergeeft tegen je zegt: 

“dank je, ik bevrijd je nu”. Doe dit ongeveer 5 tot 10 minuten per keer. Doe dit 

minimaal een paar keer in de week. Kijk in je hart naar het onrecht dat je nog 

steeds met je meedraagt. Laat het los. 

Nadat je alles hebt opgeruimd richt je je aandacht op jezelf. Zeg hardop tegen

jezelf:”Ik vergeef mezelf dat…”. 
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Oefening voor het oplossen van woede en haat: 

Ga zitten met je ogen dicht. Ontspan je lichaam  en gedachten. Zie jezelf in een 

donker theater zitten. Voor je zie je een klein podium. Plaats nu 1 voor 1 de 

personen die je het meest verwijten maakt. Stel je dan voor dat er allemaal goede 

dingen met ze gebeuren. Dingen die voor het van belang zijn. Zie ze lachen en 

gelukkig zijn. Hou dit een paar minuten vast en laat het dan vervagen. Als je alle 

personen hebt gehad plaats jezelf dan op het podium. Zie dat er goede dingen met 

je gebeuren. Zie je lachen en gelukkig zijn. Besef dat de overvloed van het 

Universum voor ons alle beschikbaar is. 

De bovenstaande oefening lost de donkere wolken van verwijt op die de meesten 

van ons meedragen. De oefening kan moeilijk zijn. Ook kan het zijn dat je steeds 

weer anderen mensen voor je ziet. Doe deze oefening een maand lang iedere dag 

en je zult merken hoeveel lichter je je voelt. 

Nawoord: 

Bedankt voor het downloaden van dit ebook. Mocht je vastlopen of vragen 
hebben over dit ebook of andere levensvragen dan mag je altijd contact met 
me opnemen. DIt kan via Facebook:

https://www.facebook.com/succesdokter 
(Deze pagina kun je ook bekijken zonder Facebook account)  
Je kunt mijn pagina liken zodat je altijd op de hoogte blijft.  

Je kunt ook een mail sturen naar: info@succesdokter.nl 

Warme groet, 

Kelvin

http://www.succesdokter.nl/
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