
Zelfbeeld: Jouw innerlijke ‘cruise-control’



Zelfbeeld is jouw automatische piloot

 Een vliegtuig heeft een automatische piloot. Deze zorgt ervoor dat 
het vliegtuig aankomt op de ingevoerde plaats van aankomst. De 
reisbestemming/het doel.. Het ingeprogrammeerde vluchtplan 
wordt door deze automatische piloot in de gaten gehouden en 
bijgestuurd, om op deze ingeprogrammeerde koers te blijven.

 Ditzelfde telt voor een thermostaat in je woning. Je stelt de 
gewenste temperatuur in en de thermostaat stuurt gedurende de 
dag signalen naar de cv-ketel. Deze springt vervolgens aan en uit, 
om zo de ingeprogrammeerde temperatuur te behouden.



Alles volgt een programma

 Ditzelfde telt ook voor de ‘cruise-control’ in je auto. Je zet deze 
vast op de gewenste snelheid. Je kunt  dan wel gas bijgeven, 
maar als je hiermee stopt, zal de auto automatisch op de 
ingestelde snelheid blijven rijden.

 Wanneer er op een vlucht onderweg turbulentie voorkomt die het 
vliegtuig van koers brengt, dan voert de automatische piloot 
correcties uit en brengt het vliegtuig weer op de 
geprogrammeerde koers..

 Deze ingevoerde plaats van aankomst zou je kunnen zien als 
‘jouw doel’



En hoe zit dat met jou?

 Volg jij dan ook een ingestelde koers? Jazeker!!

 Dat ga ik natuurlijk toelichten: Het is je zelfbeeld!

 Veel mensen bijvoorbeeld gaan op dieet, ze willen graag afvallen 
en passen hun voeding aan, misschien nog sporten, wellicht nog 
yoga voor de rust en waarachtig; er worden wat kilo’s verloren…

 Maar binnen een jaar zijn deze vaak alweer teruggevonden..
 Door de automatisch piloot, de thermostaat, de cruise-control’
 Oftewel jouw zelfbeeld….



Wat te doen voor verbetering?

 En dan nu de oplossing: Verander je zelfbeeld! Jouw zelfbeeld is 
namelijk verantwoordelijk voor het verloop van jouw levensreis.

 Je zelfbeeld is geprogrammeerd door anderen, je opvoeding, je 
jeugd, je omgeving en ervaringen uit het verleden. Maar je reist 
natuurlijk niet terug naar het verleden; Je wilt vooruit..

 Dus bouw je nieuwe zelfbeeld en programmeer je innerlijke 
thermostaat opnieuw. Bouw hiervoor jouw ideale plaatje van jezelf 
en laat je niet foppen door je zintuigen! Deze nemen namelijk 
alleen de huidige situatie weer, maar hebben geen enkel zicht op 
de bestemming die jij jezelf inprogrammeert.



ACTIE-PLAN

 Beschrijf jouw ideale situatie op papier, in de tegenwoordige tijd..

 Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nu mijn streefgewicht van … met 
gemak heb behaald.

 Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nu makkelijk spreek in het 
openbaar

 Ik ben zo blij en dankbaar dat de mensen nu in de rij staan voor 
mijn praktijk

 Ik ben zo blij en dankbaar dat ik mijn soulmate heb ontmoet
 Enz enz… Wat jij graag wilt..



Verwerp de knagende stemmetjes

 Spreek dit dagelijks hardop uit..

 Visualiseer jezelf in jouw ideale situatie

 Keer op keer op keer op keer op keer op keer (en schrijf het op)

 Telkens als je een stemmetje in je hoofd hoort (ja ja, wat denk je 
wel niet), verwerp deze dan! En besef dat dit jouw oude 
thermostaat is, die door anderen is ingesteld.. Verwerp deze en 
vervolg bovenstaande stappen.

 Als iemand je opeens zegt; Wat zie je er goed uit’ Antwoord dan 
met ‘Dankjewel’ dat vind ik ook! Of nog sterker: Dat weet ik :-)



Overschrijf je auto-correctie mechanisme

 Op deze manier overschrijf je je automatische piloot en geef je deze 
een nieuwe focus. Deze volgt namelijk alleen maar het beeld dat jij van 
jezelf hebt. 

 Dus verander via voorgenoemde stappen je zelfbeeld, houd vol 
(minimaal 30 dagen) en overschrijf jezelf elke keer als de twijfel 
toeslaat.. 

 Je zal zien dat al je resultaten ook in dezelfde lijn met je meebewegen 
om aan jouw nieuwe zelfbeeld te voldoen.

 Stel je zelfbeeld, stel je koers, (be)stel je resultaten

 De Mindtrainingen helpen je om de juiste koers te behouden  

http://www.compleetzijn.nl/puravida
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