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Wat is zelfbeeld?

Hoe jij jezelf ziet. 
Wat jij over jezelf denkt. 
Wat jij over jezelf gelooft. 
Hoe anderen jou beleven. 

En hoe dit zijn uitwerking heeft in 
alles wat jij denkt, voelt, zegt, doet 
en ervaart in jouw leven.

Zelfbeeld is ...



Jouw zelfbeeld 
bepaalt ...

Jouw resultaten, positief én negatief
Jouw gezondheid. 
Jouw gedrag. 
Jouw kansen. 
Jouw financiën.
Hoe jij jezelf presenteert.
En nog zoveel meer ...

Je kan van alles 'leren, oftewel onthouden in je 
intellect, maar jouw resultaten laten niet zien dat 
je weet wat je weet.



Zo binnen, zo buiten

Het is jouw geloof over jezelf dat alle
omstandigheden in jouw leven creëert,
bijvoorbeeld in jouw relaties, welzijn en
jouw gezondheid. Voordat er dus ook maar
íets kan veranderen in jouw leven, zal je
eerst een stevig zelfbeeld moeten bouwen
dat strookt met alles wat jij wilt ervaren in
jouw leven

Gelóóf dat jij dit kan!



Hoe zit dat dan?

Er verandert pas iets als je je zelfbeeld
verandert en een nieuw geloof bouwt
over jou en jouw kansen. 

Als jij vol zit met negatieve ideeën over
jezelf: - Niet goed genoeg. - Onzeker /
onbelangrijk. - Bang voor confrontatie.
- Niet slim genoeg... weet dan dat deze
ideeën daar zijn ontstaan in jouw jeugd
en ervaringen uit jouw verleden. 

En omdat jij hierin bent gaan geloven
blijf je telkens jouw bekende gedrag
herhalen, zelfs tegen beter weten in.

Installeer je zelfbeeld opnieuw!



Alle vooruitgang in resultaten begint dus van binnen

Conclusie
De enige manier om resultaten te veranderen is dus het
bouwen van een gewenst zelfbeeld. Een rotsvast geloof in
zichzelf, en de bijbehorende mogelijkheden en kansen op
een vervullend leven.

Ontdek ook de enorme kracht van dit programma en zie
mensen groeien in geluk, gezondheid en gewenste
resultaten.

OP MIJN BEST!



DANK U WEL
We kijken er naar uit met u samen te werken.
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