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Het begin van een nieuw jaar! 
De meeste mensen hebben op oudejaarsdag wel één of meerdere goede voornemens voor het aanbrekende 
jaar. Hij gaat nu écht stoppen met roken, zij neemt zich voor om meer te bewegen en weer een ander zegt 
milieubewuster te zullen leven.

Maar doen ze dat ook daadwerkelijk?
Uit onderzoek blijkt dat al een maand na het stellen van de goede voornemens 36 procent is teruggevallen 
in zijn slechte gewoonte. Kijken we wat verder in de toekomst, dan blijkt na twee jaar nog slechts één op de 
vijf mensen zich aan zijn mooie plannen te houden.

Hoe komt dat toch?
In het begin is men gemotiveerd genoeg om aan zijn goede voornemen gehoor te geven. Vol goede moed 
maakt hij bewuste keuzes. Bewuste keuzes over eten, slapen, geld uitgeven, etc.

En dat is nu juist de bottleneck!
Als je middels het maken van bewuste keuzes je goede voornemens wilt doen slagen, kost dat je in de regel 
veel moeite. Niet in het begin natuurlijk. Dan wil je graag aan de slag en ook ten overstaan van je familie 
en vrienden, die je over je goede voornemens verteld hebt. 
Maar tegen de tijd dat familie en vrienden jouw goede voornemens zo onderhand wel vergeten zijn en het 
frisse van het nieuwe jaar er inmiddels wel vanaf is, sluipen die oude gewoontes doodleuk je leven weer in.

Hoe voorkomen we dat?
Wil je jezelf een stapje voor zijn en oude gewoontes buiten de deur houden, maak dan een échte beslissing. 
Zoals nummer één succescoach van de Verenigde Staten Anthony Robbins zegt: “It is in your moments of 
decision that your destiny is shaped.”
Een echt besluit kenmerkt zich door een grote gedrevenheid, meestal veroorzaakt door pijn en plezier: Pijn 
waar je van wegrent en welke je nooit meer wilt voelen, onder geen beding! En plezier dat aantrekt en een 
mooiere toekomst voor jou in petto heeft, welke je koste wat het kost wilt realiseren.

Na een echt besluit volgt actie. Je kunt er niet omheen dat deze in het begin bewust moet worden genomen, 
maar als je in gedachten houdt waar je van wegrent en hoeveel beter je toekomst eruit ziet wanneer je 
volhoudt én dat de periode van bewust actie ondernemen een tijdelijke is, heb je al meer kans van slagen.
Wanneer je namelijk bewust je gedrag aanpast en dit met regelmaat op dezelfde manier blijft doen, zal het 
uiteindelijk deel uit gaan maken van je onbewuste processen.
Schematisch ziet een succesvolle gedragsverandering er als volgt uit:

Eerst kun je iets niet en ben je je daar ook niet bewust van, vervolgens word je je bewust van hetgeen je 
niet kunt, om dat te veranderen ga je bewust leren het te kunnen, totdat het een automatisme wordt en je 
hetgeen zonder nadenken goed doet.

Wij, met onze goede voornemens, zitten in fase 2, die van bewuste incompetentie.

onbewust incompetent bewust incompetent  bewust competent  onbewust competent
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Het is belangrijk te beseffen dat sowieso al 95% van ons gedrag onbewust plaatsvindt. Het is maar 5% wat we 
daadwerkelijk op bewust niveau doen. Daarom bereik je het meeste wanneer je leert hoe je die onbewuste 
processen op positieve wijze kunt beïnvloeden.

Wanneer je de échte beslissing hebt genomen tot een actie, bijvoorbeeld afvallen, is het handig om deze 
actie zo positief mogelijk te formuleren. ‘Afvallen’ betekent hetzelfde als ‘gewicht verliezen’ en beide 
omschrijvingen klinken niet motiverend, omdat ze te maken hebben met verlies. Niemand wil verliezen. 
We willen winnen! Een betere formulering is: gezonder leven.
Met gezonder leven bereik je ook dat je zult afvallen, want gezonder leven betekent voldoende bewegen, 
gezond eten & drinken en genoeg rust nemen.

Andere positieve formuleringen voor ‘afvallen’ zijn:

• Conditie verbeteren
• Meer bewegen
• Spiermassa vergroten (Spieren verbranden vet!)

Wanneer je eenmaal weet waar je voor gaat, zet dan ook even op een rijtje welke nadelige gevolgen het 
heeft als je je doel niet bereikt, zodat je weet welke pijn je jezelf kunt besparen. Nadelige gevolgen kunnen 
zijn: geen passende kleding, minderwaardig gevoel, slechter wordende conditie en grotere kans op ziektes.
Maak ook een lijstje van alle voordelen die het behalen van je doel met zich meebrengt. Schets een zo 
aantrekkelijk mogelijk beeld van (in dit geval) een gezonder leven: trots, leukere kleding kunnen dragen, 
beter humeur, meer zelfvertrouwen, groter uithoudingsvermogen en een sterker gestel.

Alle voordelen die je kunt opnoemen, gelinkt aan de actie die je van plan bent te nemen, geven je meer 
reden om die richting op te gaan en je zult ervaren dat het denken aan en visualiseren van dit mooie 
toekomstbeeld je al bijna automatisch in beweging brengt. Je wilt, je moet, en je zal!

Om dit laatste, het mooie toekomstbeeld, nog wat kracht bij te zetten, kun je een visionboard maken. Het 
maken van een visionboard is een onderdeel van het toepassen van The Secret.
The Secret gaat uit van de Wet van Aantrekkingskracht. We creëren ons leven door de gedachten die we in 
ons hoofd halen. “Thoughts become things” is een veelzeggende uitspraak van Mike Dooley, te zien op de 
DVD en in het boek The Secret. Dus kies je gedachten goed uit!
Een visionboard is een voorstelling van één of meerdere beelden, die met jouw doel te maken hebben, waar 
je dagelijks naar kunt kijken om erin te gaan geloven en de gedachten die je daarmee creëert het universum 
in te sturen.

Dit is een voorbeeld van hoe een visionboard eruit kan zien voor het doel Gezonder Leven:
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Met het creëren van je visionboard, maak je tegelijkertijd je doel wat specifieker. De afbeeldingen geven aan 
waar je op dient te focussen. Uitgaande van het voorbeeld visionboard maak je aan jezelf duidelijk dat door 
te gaan hardlopen, veel groente te eten en vruchtensap te drinken je een platte buik kan bewerkstelligen.

Wanneer je specifiek bent, heb je een grotere kans dat je jouw doel bereikt, omdat je er gericht naartoe kan 
werken. En óók omdat je onderweg kunt checken of je nog steeds het juiste pad bewandelt, zonodig bij 
kunt sturen én het duidelijk voor jou is, wanneer je je doel bereikt hebt!
Dit laatste punt - meten van het resultaat - brengt mij tot het aankaarten van de volgende actie en dat is 
‘het stellen van een nieuw doel’. Anders zou je weleens, om de ontstane leegte op te vullen, kunnen terug-
vallen in je oude patroon. Dus weet hoe het gewenste resultaat eruit ziet en hoe je je daarbij zult voelen, 
zodat je het merkt wanneer dat moment is gekomen. Zo kun je jezelf de vraag stellen: 

“Watvoor soort persoon hoor ik te worden om dit doel te kunnen bereiken?”

De uitdaging is om jouw zelfbeeld zodanig bij te stellen dat je je kunt identificeren met de soort persoon 
die (bijvoorbeeld) een gezonder leven leidt.
Wanneer je merkt, dat je je doel bereikt hebt, mag je dat uiteraard vieren (Wees trots op je prestatie!) en ga 
je aan de slag met een nieuw doel, bijvoorbeeld ‘milieubewuster leven’.

Je ziet, er komt meer bij kijken dan pure wilskracht. Het begint natuurlijk wel met de wil: je formuleert 
een goed voornemen. En dan zet je je actie-plan in werking! Zeg hardop tegen jezelf en anderen wat jouw 
doel is, neem de beslissing er 100% voor te gaan, zet op een rijtje wat je wilt vermijden en wat je aantrekt 
betreffende jouw doel, maak een visionboard, wees specifiek over het resultaat dat je wilt bereiken en 
zet de eerste stappen. Maak het voor jezelf gemakkelijk om je uiteindelijke doel te bereiken door klein te 
beginnen. Als je bijvoorbeeld nooit fruit eet en je wilt gezonder gaan leven, begin dan tenminste met één 
appel per dag i.p.v. dat je jezelf oplegt dagelijks een hele fruitmand leeg te eten. 

Een bekend gezegde luidt: “An apple a day keeps the doctor away.”

Vertel de mensen uit je omgeving welk doel je nastreeft en verbrand alle schepen achter je. In het geval 
van ons voorbeeld gooi je al het ongezonde voedsel en drinken dat je thuis nog had liggen weg en breng 
je, iedere keer dat je een kledingmaat hebt gewonnen, de inmiddels te groot geworden kleding naar de 
kringloopwinkel óf de container.
En terwijl je in je achterhoofd houdt welke voordelen het met zich meebrengt wanneer je volhoudt en je 
doel zal bereiken, conditioneer je jezelf door dagelijks de juiste keuzes te maken. In ons voorbeeld kun je 
het aantal keuzes dat je hoeft te maken, beperken door alvast uitsluitend gezonde voeding in huis te halen. 
Als je in de winkel de schappen chips tegenkomt, heb je de keuze er straal voorbij te lopen of een zak er 
vanaf te pakken: twee keuzes dus. Als je de zak gekocht hebt en besluit deze open te trekken, heb je ineens 
tal van keuzes, want stop je na 5 chippies, na de 6e, 7e, 8e...? Na ieder chippie heb je weer de keuze ‘stoppen’ 
of ‘doorgaan’ en maak je het jezelf onnodig moeilijk.
Tijdens de conditionering van je brein om je goede voornemen te doen slagen, zit je in de fase van bewuste 
competentie. 

“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.” - Jim Rohn

Blijf doorgaan, want op een gegeven moment sluipt het patroon je onderbewustzijn in en zal het deel 
uitmaken van je onbewuste processen. Dan heb je het punt bereikt, waarop je er nagenoeg geen moeite 
meer voor hoeft te doen, omdat je automatisch de juiste beslissingen neemt! De laatste overgang is dan in 
werking getreden: van bewust competent naar onbewust competent.
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Wat ik je ook nog graag meegeef in dit rapport, is hoe je je alvast kunt voorbereiden op je nieuwe, mooier 
uitziende toekomst.

Volg daarvoor onderstaande stappen:

1) Voor een grondig effect gaan we eerst eventuele zorgen over die toekomst elimineren.
 Bedenk vanaf welk moment je je echte zorgen zou gaan maken.
 Kies dan een moment vlak daarvoor, dus dat je nog ontspannen was en maak hier een mentale foto van.
 (beeld nr.1)

2) Bedenk wanneer de lucht weer geklaard is, dus na de moeilijke periode, en maak ook hier een mentale
 foto van. (beeld nr.2)

3) Stel je een tv-scherm voor, waarop je beeld nr. 2 ziet. Neem de afstandbediening in handen (zogenaamd) 
 en stel je voor dat daar een knop op zit waarmee je het beeld van kleur om kan zetten in zwart/wit en 
 druk deze in. Nu, er zit ook een knop op je denkbeeldige afstandbediening om een belachelijk circus-
 muziekje af te spelen. Druk deze ook in en spoel de film, waarin jij de hoofdrol speelt, versneld terug 
 totdat je beeld nr.1 ziet. Herhaal dit patroon nog 2 keer, dus spoel in totaal 3 keer terug in zwart/wit met
 het belachelijke muziekje eronder van blij moment naar ander blij moment.

4) Nu we de zorgen over de toekomst hebben weggepoetst, kunnen we ons gaan concentreren op de mooie 
 toekomst die voor ons ligt.

5) Stel je voor dat je naar een groot bioscoopscherm kijkt en bedenk hoe de film over jouw nabije toekomst 
 eruit kan zien.

6) Start de film en zie jezelf als hoofdrolspeler in jouw eigen film. Bekijk hoe je de toekomstige situatie 
 doorloopt en eventuele obstakels (Je kunt ze immers niet helemaal uit de weg ruimen.) omzeilt of oplost, 
 waardoor je uiteindelijk steeds dichter bij je doel komt. Zie hoe je op een creatieve en ontspannen manier 
 omgaat met alles wat en iedereen die je tegenkomt.

7) Blijf naar dat bioscoopscherm kijken en zie hoe de film van jouw toekomst een goede afloop heeft, 
 doordat de hoofdrolspeler, jij, wordt beloond voor zijn goede gedrag en het gewenste resultaat bereikt. 
 Feest! Eind goed, al goed.  

Rest mij om jou via dit rapport veel succes te wensen. Onthoud dat de weg naar succes een reis op zich is 
en dat het kan gebeuren dat je een keer niet de juiste keuze maakt. Iedere uitkomst is een resultaat. Wees 
trots op jezelf wanneer dit een goed resultaat is en accepteer het als het resultaat ongewenst is. Stuur in het 
laatste geval gewoon bij. Je bent ook maar een mens. Maar wel één met een missie!

Succes!!!

nU ToeKoMST

z/W (3x)
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Belangrijk is te beseffen, dat geschreven tekst altijd minder goed werkt dan wanneer je in de praktijk ergens 
mee aan de slag gaat.

Mocht je meer willen leren over hoe ons brein werkt, wil je betere contrôle over jouw emoties krijgen of 
zijn er problemen die je eindelijk voor eens en altijd wilt oplossen, zoals 

• een nare gewoonte
• overgewicht
• angst
• depressie
• allergie
• onzekerheid

Neem dan een kijkje op 

www.mindtraincoaching.nl

Middels resultaatgerichte mental coaching help ik jou op weg!   

Met vriendelijke groet,

Tatiana van Gaasbeek
NLP Master Practitioner

N.B. Dit rapport mag je doorsturen, zolang je dat in zijn volledigheid en onder vermelding van mijn naam en 
coachingspraktijk doet.
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