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Jouw hele leven is opgebouwd uit ideeën. Denk 
er maar eens over na ...
Er bestaat helemaal niets dat niet is begonnen 
als een idee.
De Eiffeltoren, je fiets, de pen, papier, de 
telefoon, je schoenen ...
Ooit was het alleen maar een idee in het hoofd 
van één persoon. En het leuke is: jij kan iedere 
seconde van iedere dag zelf kiezen wat jij 
denkt!

Als jij bijvoorbeeld denkt dat je iets niet kan, 
dan zal je het nooit kunnen. Maar als jij kiest 
om te denken dat je het wél kan, dan leer je 
alles wat je nodig hebt om het te kunnen.

Video:
Wat is Zelfbeeld?

https://youtu.be/qlkWow5nLzM


Jij mag kiezen wat je denkt.

Als jij denkt dat iets heel moeilijk is, dan zal je 
veel moeite moeten doen. Maar als jij kiest te 
denken dat iets makkelijk is, dan zal je dit 
makkelijk leren.

Als jij denkt dat je dom bent, dan zal je slechte 
cijfers halen, maar als jij kiest te denken dat jij 
slim bent, zal je steeds betere cijfers halen

Alles begint met het idee dat jij kiest. En je kan 
elk idee kiezen dat jij wilt.



Zeg dit ook elke dag tegen jezelf:

- IK BEN GEZOND
- IK BEN SLIM
- IK BEN LIEF VOOR MIJZELF EN ANDEREN
- IK KAN ALLES WAT IK WIL
- IK KAN ALLES LEREN WAT IK WIL

En zeg alleen dingen tegen anderen die jij zelf 
ook leuk zou vinden als het tegen jou gezegd 
zou worden.



Wil jij dus betere resultaten?
Zorg er dan voor dat jij je goed voelt!

Bedenk wat je wilt.
Geloof dat het lukt.
Voel je goed over jezelf.

En je zal zien dat alles lukt wat jij bedacht 
hebt voor jezelf.
Dit werkt altijd. Laat dus nooit iemand anders 
zeggen wat jij wel of niet kan.
Jij bent perfect en kan alles waarmaken wat je 
kan bedenken en kiest te geloven over jezelf.

Meer info over dit programma kan opgevraagd worden via 
info@compleetzijn.nl of op de website www.compleetzijn.nl

idee
geloof

voelen resultaten

mailto:info@compleetzijn.nl
http://www.compleetzijn.nl/


We hebben daar een paar hele leuke 
opdrachten voor bedacht!

Oefening 1: vul jouw eigen rapport in!

Oefening 2: wat zou jij graag willen voor jouw 
toekomst?

Oefening 3: samen met jouw klas 10 klasse 
affirmaties schrijven. 

En natuurlijk leggen we jou uit wat een 
'affirmatie' eigenlijk is en hoe dat werkt.

resultaten



Oefening 1: vul jouw eigen rapport in!
 

Onderdeel                               Cijfer                            
 

Lezen en taal                                       

Rekenen

Schrijven

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Biologie

Zijn we nog iets vergeten? Vul het dan zelf aan.



Oefening 2: Schrijf op wat jij graag zou 
willen voor jouw toekomst.

 

Mijn toekomst ...



Oefening 3: samen met jouw klas 10 klasse
affirmaties schrijven.

 
Maar eerst, wat ís een affirmatie eigenlijk?

Affirmaties zijn die stemmetjes in ons hoofd en
misschien denk jij wel dat je niet aan
affirmaties doet.

Verrassing!

Ook jij gebruikt ze, maar je hebt het niet door.
En dat komt omdat sommige dingen die jij
denkt al zo gewoon zijn voor jou dat het je
gewoon niet meer opvalt. 

En dat zijn dan dus die zinnetjes als 'dat gaat
me nooit lukken', 'ik kan dit niet' of 'wat ben ik
toch dom' die de hele dag in jouw hoofd
afspelen. Ook dat zijn affirmaties, maar dan
negatieve. En als je dit blijft herhalen gaat het
inderdaad nooit lukken.

Zullen we ze nu samen eens gaan omdraaien?

Wij geven je wat voorbeelden op de volgende
bladzijde.



Mijn zelfvertrouwen groeit elke dag.
Ik kan alles zijn wat ik wil.
Ik begin elke dag met een positief zinnetje
in mijn hoofd.
Ik straal blijdschap uit en kracht.
Ik mag fouten maken van mezelf.
Ik ben mooi van binnen en van buiten.
Ik accepteer mezelf zoals ik ben.
Ik kies ervoor om positief te denken.
Ik kan de wereld veranderen.
Hoe meer ik loslaat, hoe beter ik me voel.

Voorbeelden van positieve affirmaties:
 

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Hoe voelt dit? Heel wat beter dan die
negatieve zinnetjes, toch?

Nu mag je samen met je klas 10 positieve
affirmaties bedenken en opschrijven.

Herhaal deze affirmaties elke ochtend met
elkaar en kijk dan eens wat er allemaal
verandert! 

Zet 'm op!


