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WAAROM POSITIEVE
SELF-TALK WERKT!

Zo’n 77% van wat je tegen jezelf zegt werkt waarschijn-
lijk tegen je. In dit boek, dat levens kan veranderen, zal 
je ontdekken hoe de simpele, revolutionaire techniek 
van self-talk negatieve programmering kan omkeren en 
je leven kan vullen met nieuwe vitale energie.

1) Externe oplossingen zijn tijdelijk. Het self-talk pro-
gramma leidt tot een permanente verandering van ge-
drag omdat jij alle boodschappen die je hersenen ont-
vangen controleert - stilzwijgende, gesproken of ge-
schreven.

2) Self-talk is gebaseerd op recent wetenschappelijk on-
derzoek naar de manier waarop het menselijk brein in-
formatie ontvangt en aanneemt. Wanneer je een veran-
dering teweeg wilt brengen die blijvend is, dan moet je 
dat doen op de manier zoals de hersenen werken.

3) Deze nieuwe woord-voor-woordprogrammering wij-
zigt de staat van het onderbewustzijn - het controlecen-
trum van de hersenen. Dit specifieke vocabulaire kan 
door iedereen te allen tijde worden toegepast om nega-
tieve programmering te vervangen door positieve, nieu-
we, herhalende aanwijzingen.

PRAAT TEGEN JEZELF!
LEER DE WOORDEN – DE JUISTE WOORDEN

EN GEBRUIK ZE!
MAAK VAN SUCCES EEN PERMANENTE

WIJZE VAN LEVEN, MET...
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1

Kijken naar een betere manier

Je bent alles wat is, 
je gedachten, je leven, de uitkomst van je dromen.

Je bent alles wat je verkiest te zijn.
Je bent zonder beperkingen 

net als het oneindige universum.

Het leven zou voor de meesten van ons redelijk 
goed moeten zijn. We hebben allemaal gehoord 

wat het leven ons zou moeten bieden: eindeloze moge-
lijkheden, het uitkomen van onze dromen en de moge-
lijkheid om elke dag op een zodanige manier te leven 
dat die ons geluk en succes brengt.
De meesten van ons willen en hebben op z’n minst 

een succesvolle baan of carrière, een goed gezinsleven 
en redelijke financiële zekerheid. Dat is wat we van het 
leven verwachten.
Diep van binnen weten we dat we het deel dat ons toe-

komt verdienen en het recht hebben dat te krijgen. Heb 
je je dan nooit verwonderd waarom dingen nooit uitko-
men zoals dat zou moeten? 
Waarom krijgen wij van het leven niet de vele dingen 

die we zouden willen krijgen terwijl we weten dat dat zou 
moeten? 
Waarom lijken sommige mensen “gelukkig” te zijn, ter-
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en wensen. Om een leven gevuld met hoop, belofte, ver-
wachtingen en daden te leven was als het leven te leven 
van iemand die alleen bestond op de pagina’s van een 
boek.
Toen ik nog erg jong was had ik een sterke verbeelding. 

Lang voordat ik leerde wat we niet konden, droomde ik 
van hetgeen ik wist dat we konden doen.
Ik herinner me, als jongetje, laat in de nacht op mijn 

rug liggend in het koele, natte gras, mijn gedachten ver-
zonken in de diepte van de kristalheldere sterren die de 
zomerse hemel boven me bedekten. 
Ik kon mijn handen uitstrekken en die sterren aanra-

ken. Ik kon elke droom verbeelden en die zien uitko-
men. Pas later gaven mijn dromen voorrang aan meer 
praktische overwegingen. 
Met sterren gevulde hemelen, van dauw doordrongen 

gras en prinsheerlijke dromen over denkbeeldige ko-
ninkrijken weken voor meer rationele behoeften. 

Toen ik mijn eigen ontwikkeling serieus begon na te 
streven, begon ik te leren wat we niet konden doen.
 In de loop van de tijd nam ik mij voor meer van de wet-
ten en grenzen van de mens te gaan bestuderen, dan 
over de verstrekkende extremiteiten van het menselijk 
potentieel te leren. 
Ik leerde alles over “zouden moeten”, “moeten” en “niet 

kunnen”. Mij was verteld dat het slecht was om met je 
hoofd in de wolken te lopen en dat het goed was om 
met beide benen op de grond te staan. 

wijl de meerderheid van de rest van ons dat niet lijkt te 
zijn?
Waarom zijn sommige mensen, dag in dag uit, gelukki-

ger, meer productief, meer tevreden dan anderen? Wat 
maakt het verschil? 
Is het Kismet, een soort noodlot, dat op mysterieuze 

wijze onze bestemming in kaart brengt en ons weinig 
ruimte laat onze koers in het leven te bepalen. 
Hebben we de controle over ons leven in eigen hand of 

niet? 
En wanneer we die controle over ons leven hebben of 

zouden moeten hebben, wat gaat er dan verkeerd? Wat 
houdt ons tegen?
Wanneer we het werkelijk beter zouden willen doen, zijn 

zoals we werkelijk zouden willen zijn en gelukkiger en 
elke dag succesvoller zouden zijn op elk gebied van het 
leven, welke muur staat ons dan in de weg?

Een ongelimiteerd leven
vol praktisch potentieel

Stel je je eens een leven voor dat niet zou toegeven aan 
de barrières en veldslagen, de ruzies en de horden van 
het dagelijks leven. Stel je eens een leven voor vol van 
vitaliteit door dingen die we bereiken en verrijkt met da-
gelijkse zelfvervulling.
Lange tijd klonk zo’n soort leven als een onwaarschijn-

lijke droom, een kartonnen doos gevuld met dagdromen 
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Dus trok ik mijn hoofd uit de magische aansporing van 
het universum en keerde terug naar de bezigheid van 
het leren over meer praktische zaken als voortbestaan 
en acceptatie.
Van tijd tot tijd had ik het knagende vermoeden dat er 

meer was dan het oog zag - alleen kon ik het nog niet 
zien. 
Het duurde jaren voordat ik besloot dat het tijd was om 
te stoppen en weer naar de sterren te kijken. Maar ik 
deed het. 
Het resultaat van die kleine beslissing veranderde mijn 
richting en mijn leven. 
Tegen de tijd dat ik stopte en wederom omhoog ge-

richt verdronk in de sterren, had ik een twintigjarige 
odyssee volbracht, die me van de achterbuurt van een 
boerendorp naar de torenhoge kantoorgebouwen van 
New York’s Madison Avenue had gebracht. 
Van een rustige streek met korenvelden naar de onder-

handelingstafels van in driedelig kostuum gestoken ad-
vocaten en keurig uitziende onderhandelaars. 

Mijn odyssee bracht mij naar met sneeuw bedekte Mid-
westerse collegeplantsoenen en naar met palmen om-
geven straten van Westerse universiteiten.
Ergens gedurende die periode begon ik me wederom te 
verwonderen en te dromen, zoals ik als kleine jongen 
jaren daarvoor ook had gedaan. 
Wat als we konden, vroeg ik me af? Wat als we konden 

vinden wat ons tegenhield en dat konden keren? Wat als 

er een oplossing was en niemand anders had nog op de 
juiste plaats gekeken? 
 Wat als ieder van ons, wanneer dan ook zich kon uit-
strekken en de sterren kon aanraken?

Ik begon het eerste gedeelte van mijn zoektocht met 
het bestuderen van wat we het “menselijk gedrag” noe-
men. 
 Dat is iets waarin je kunt promoveren zonder het ooit 
te begrijpen. Het is ook iets waar oudere mensen meer 
van schijnen te weten dan jongere. 
Het doet er niet toe hoeveel kennis mijn professoren 

konden doceren, ik vermoedde dat sommige van de 
grijs- en zilverbehaarde oudere mensen die ik kende 
reeds hadden uitgevonden wat menselijk gedrag inhield 
lang voordat over dit onderwerp college werd gegeven. 
Vervolgens bestudeerde ik iets genaamd “motiverende 

marketing”. Dat leert ons wat mensen laat doen wat ze 
doen, zelfs wanneer ze het niet willen doen.
 Toen ik mijn studie completeerde was mijn eindoordeel 
dat je niet echt iemand iets kan laten doen dat hij niet 
wil doen, tenzij je geweld gebruikt. 
Ik concludeerde dat in het grootste deel van de vrije 

wereld “geweld” ook wel adverteren wordt genoemd. 
In de loop van de tijd vond ik mezelf, wandelend door 
de gangen van de academische psychologie, terug. 
Het is een goed terrein en het verdient onze aandacht 
en respect. Veel mensen leiden een rijker leven omdat 
iemand die zich om hen bekommerde, de tijd had ge-
nomen om te luisteren. 
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Uiteindelijk scheepte ik in voor mijn eigen reis. 
 Nergens in mijn studies over mathematiek, de zaken-
wereld, religie of psychologie had ik een concreet ant-
woord gevonden op de vraag hoe de doorsnee-mens al-
le sterren in zijn of haar hemel kon aanraken en toch 
met beide benen op solide grond kon blijven staan. 
Ik wist dat er een betere manier moest zijn, iets dat 

waarschijnlijk voor de hand lag, iets dat waarschijnlijk 
over het hoofd was gezien.
 Ik geloofde dat het meester worden van je toekomst 
zeker zou beginnen wanneer je je “zelf” ging beheren. 
 En als we dat zouden bereiken, zouden we op z’n minst 
een gedeelte van wat wij “leven” noemen, kunnen rege-
ren en meester over zijn.
Terwijl ik verder ging met het bestuderen van de inner-

lijke werking van de menselijke geest, begon ik te zoe-
ken naar de antwoorden – de “oplossingen” die anderen 
al zeer zeker gevonden moesten hebben. 
Ik vond dozijnen antwoorden. Maar ik ontdekte maar 

één oplossing.

2

De “antwoorden”

Er is natuurlijk altijd een antwoord. Er zijn talloze 
zelfhelp “antwoorden”, die ieder van ons in elke 

boekenwinkel kan vinden.
Als we zouden geloven wat we op de omslagen van zelf-

helpbestsellers lezen, zou alles wat ieder van ons maar 
hoeft te doen het lezen van het juiste boek zijn.  Dan be-
ginnend vanaf morgen, zouden we in staat moeten zijn 
datgene te veranderen wat we zouden willen verande-
ren, beter leven en het succes vinden dat iedereen zoekt, 
<name>.
Na meer dan twintig jaar te hebben besteed aan het 

bestuderen van de meeste literatuur over “succes”, 
vond ik een consequent onvervulde belofte - de belofte 
van ons succes - wachtend net om de hoek.
Ik heb geleerd dat ik gehypnotiseerd, behandeld of her-

boren (en niet alleen in religieuze zin) kan worden.
Ik weet dat ik seminars kan bijwonen die me “het ant-

woord” zullen geven. Ik kan iemand worden die doelen 
stelt en die ook echt “waarmaken”. 
Ik kan leren mijn dag te organiseren, mijn prioriteiten 
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te stellen en meer te bereiken dan ik ooit had durven 
dromen. Ik kan leren om “positief te denken”, creatiever 
te zijn, beter om te gaan met anderen en meer in het 
middelpunt te staan. 
Ik heb geleerd dat succes voor het grijpen ligt. Alles 

wat ik hoef te doen is mijn bestemming van succes en 
grootsheid te accepteren. Ik heb prachtige wijze woor-
den gelezen en mij is verteld dat ik alles in mijn leven 
kan veranderen, wat ik verkies te veranderen.
En toch, na het vernemen van deze prachtige en won-

derbaarlijke waarheden en sommige zijn dat echt, zou ik 
ieders bewering dat ze je “het geheim van succes” kun-
nen geven met een korreltje zout nemen. 
Wanneer iemand je de maan aanbiedt koop ‘m dan 

niet. 

Ook al was ik een student van het succes, ik bleef ook 
sceptisch. Vele jaren las, studeerde en luisterde ik. Ik 
vroeg mij af: als er zoveel “sleutels” naar succes zijn, 
waarom werken ze dan niet allemaal? Waarom zijn er 
planken vol met zelfhelp bestsellers?
Het leek mij dat wanneer de boeken zouden werken 

zoals ze zouden moeten werken, we niet steeds meer 
nieuwe nodig zouden moeten hebben. 
Als er zoveel antwoorden zijn op onze vraag omtrent 

wat te doen om ons leven beter te maken, waarom heb-
ben zoveel mensen dan gefaald bij het laten werken van 
deze schitterende ideeën? Of, als ze slechts voor een 
tijdje werken wat doet ze dan ophouden?

Heb je ooit wel eens een “pep-rally” bijgewoond of een 
bijeenkomst waar iemand een opwekkende, motiveren-
de speech hield? Waarom was dit effect niet blijvend? 
Ben je ooit wel eens geïnspireerd om te veranderen, iets 
te bereiken en dan gestopt? 
Waar bleef de inspiratie? 
Het probleem zit hem niet in de boeken. Het pro-

bleem zit hem niet in de seminars of de motiverende 
speeches. Er zijn veel zelfhelpideeën en -technieken die 
goed zijn. Ze moeten werken - en kunnen dat ook. Maar 
ze werken niet of blijven niet werken door iets wat we al-
lemaal over het hoofd zagen: dat is niet zoals ons brein 

werkt.

Het menselijk brein, dat ongelofelijke krachtige com-
putercontrolecentrum dat een ieder van ons heeft, is in 
staat alles wat redelijk is voor je te doen dat je zou wil-
len dat het zou moeten doen. Maar je moet weten hoe je 
het moet behandelen. 
Wanneer je het op de juiste wijze behandelt en zorg-

vuldig de juiste instructies geeft, dan zal je brein het 
juiste doen - het zal op de juiste wijze voor je werken.
Maar wanneer je je mentale computer de verkeerde in-

structies geeft, dan zal het naar deze verkeerde instruc-
ties handelen. Het zal blijven reageren op de negatieve 
programmering die jij en de rest van de wereld het heb-
ben gegeven zonder zich hier zelfs maar van bewust te 
zijn.
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De 148.000 “NEE’s!”

Ik zal je een voorbeeld geven van negatieve program-
mering die de meesten van ons ontvangen hebben. Ge-
durende de eerste achttien jaar van ons leven, wanneer 
we in een normaal gemiddeld redelijk positief huishou-
den opgegroeid zijn, kregen we meer dan 148.000 keer 
“Nee!” of dat we iets niet konden, te horen!
Wanneer je iets meer geluk had, werd er maar 100.000 

keer “Nee!” tegen je gezegd of 50.000 keer - ongeacht 
het aantal is het aanzienlijk meer negatieve program-
mering dan ieder van ons nodig heeft. 
Ondertussen, hoe vaak denk je gedurende dezelfde pe-

riode, de eerste achttien jaar van je leven, dat er tegen 
je werd gezegd dat je iets wel kon en wat je wel zou kun-

nen bereiken in je leven? Een paar duizend keer? Een 
paar honderd?

Tijdens mijn spreekbeurten voor groepen door het hele 
land, vertelden vele mensen mij dat ze zich niet konden 
herinneren ooit meer dan drie of vier keer verteld te zijn 
wat ze wel in het leven konden bereiken! 
Ongeacht het aantal, voor de meesten van ons wogen 

de ontvangen “Ja’s!” simpelweg niet op tegen het aan-
tal “Nee’s!”.
De toevallige woorden van “geloof” waren niet meer 
dan dat - toevallig - en werden overstelpt door onze da-
gelijkse porties van “niet kunnen”. 
Deze negatieve programmering die we allemaal ont-

vangen hebben (en nog steeds ontvangen) kregen we 
zonder bijbedoelingen. 
Het kwam tot ons door onze ouders (die ons wilden be-

schermen). Het kwam tot ons door onze broers en zus-
ters, door onze leraren, onze schoolmaten, onze colle-
ga’s op het werk, onze levensmetgezellen, allerlei soor-
ten advertenties, de ochtendkrant en het acht-uur-jour-
naal.
Vooraanstaande gedragsonderzoekers hebben ons ver-

teld dat zo’n zevenenzeventig procent van alles wat we 
denken negatief en onproductief is en ons tegenwerkt. 
 Tegelijkertijd vertellen medische onderzoekers dat zo’n 
vijfenzeventig procent van alle ziekten door onszelf te-
weeg worden gebracht. 
Het is ongelofelijk. Wat als de onderzoekers gelijk heb-

ben? Dat houdt in dat vijfenzeventig procent of meer 
van onze programmering van de verkeerde soort is. 
Tot voor kort begreep niemand de menselijke geest 

goed genoeg - hoe hij echt werkt. Het resultaat was dat 
zonder dat ze wisten wat ze deden en wij ons het effect 
van het “normale” programmeren niet realiseerden, 
“men” ons verkeerd heeft geprogrammeerd. 
Alles en iedereen om ons heen, zonder dat we het ons 

bewust waren, is bezig geweest ons te programmeren. 
Jammer genoeg was de meeste programmering van de 
verkeerde soort en namen we het zonder meer aan.
Jaar na jaar, woord voor woord werd ons levensver-

haal geëtst. Laag na laag, bijna onuitwisbaar, werd ons 
zelfimago gecreëerd.
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Mettertijd deden we zelf ook mee. We begonnen te ge-
loven dat wat ons door anderen verteld werd - en wat 
we onszelf vertelden - de waarheid was. 
Hoe onschuldig gegeven of subtiel geïmplementeerd, 

we begonnen dezelfde woorden en gedachten herhaal-
delijk te horen. Honderden, zelfs duizenden keren werd 
ons verteld of vertelden we onszelf wat we niet konden 
doen of niet konden volbrengen. 

Herhaling is een overtuigend argument.

Uiteindelijk geloofden we wat anderen en wij onszelf 
herhaaldelijk vertelden: we gingen leven naar het beeld 
dat we in onze gedachten van onszelf gecreëerd had-
den. Uiteindelijk werden we zoals we onszelf het meest 
hadden ingebeeld. 
Hierdoor creëerden we een muur, die voor de meesten 

van ons onzichtbaar maar sterk tussen ons en onze on-
gelimiteerde toekomst in zal blijven staan. 
Zolang onze oude programmering van kracht blijft.
Indien de door ons ontvangen programmering niet 

wordt gewist of vervangen door een andere program-
mering zal die permanent bij ons blijven en rechtstreeks 
alles raken wat we ons hele verdere leven doen. 
Gelukkig hoeft dat niet het geval te zijn.

Het eindresultaat van
je eigen gedachten

Ik was nog jong toen ik voor het eerst de Bijbeltekst 

hoorde die luidde: “Zoals de mens denkt, zo is hij.” 
Ik herinner me dat ik hoofdschuddend dacht dat dat 

niet zo kon zijn. Hoe was het mogelijk dat we zijn wat we 
denken?
Is per slot van rekening ons lichaam niet het één en 

ons eigen denken het ander? 
Ik (en de meesten van ons) begreep er maar weinig 

van. Deze Bijbelpassage sloeg de spijker van de waar-
heid vierkant op z’n kop.
Jaren later echter, na vele onderzoekingen en de ont-

dekkingen volgend via welke de hedendaagse neuro-
logen begonnen de geheimen van de menselijke geest 
te ontsluieren, kwam ik er achter hoe juist - hoe weten-

schappelijk juist - deze Bijbeltekst is.
In de laatste twintig jaar hebben we meer geleerd om-

trent de werking van het menselijk brein dan in alle ja-
ren daaraan voorafgaand. 
We weten nu dat we door een ongelofelijk complex fysi-

ologisch mechanisme, een gezamenlijke krachtsinspan-
ning van lichaam, brein en “geest” het levende resultaat 
worden van onze eigen gedachten. 

Door wetenschappelijk onderzoek hebben we de relatie 
bewezen tussen onze eigen “mentale programmering” 
en het slagen of falen bij elke inspanning die we in het 
leven ondernemen. 
Van iets belangrijks als een doel in het leven tot iets zo 

kleins als wat we op een willekeurige dag doen. 
Heb je er ooit over nagedacht hoeveel van wat je 
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doet - hoe je handelt, hoe succesvol je bent - afhanke-
lijk is van de conditionering, de programmering die je 
ontvangt van anderen en van de conditionering die je 
kocht en je jezelf bleef geven? 
Het is feitelijk onmogelijk voor ieder van ons om iets 

te doen, hoe onbeduidend dan ook, zonder beïnvloed te 
worden door onze conditionering. 
Iedere stap die je doet, beweging die je maakt of ieder 

woord dat je zegt is het gevolg van deze beïnvloeding.

Hieruit volgt, dat wanneer elke actie van welke soort 
dan ook die je onderneemt beïnvloed wordt door eer-
dere programmering, de eindresultaten evenzozeer be-
invloed zullen worden. In het kort, hoe succesvol je met 

wat dan ook zult zijn, is onlosmakelijk verbonden met 
de woorden die je hebt opgeslagen in je onderbewust-
zijn en hetgeen je gelooft over jezelf.
En voor de meesten van ons is dat wat daar opgesla-

gen is door iemand anders voor ons beslist.
Denk voor een ogenblik eens aan wat je morgen an-

ders zou doen indien je iemand anders was - iemand 
van wie de programmering zou verschillen van die van 
jou. 
Of wat je anders zou doen wanneer je opgegroeid zou 

zijn met compleet andere, positievere houdingen, over-
tuigingen en gevoelens dan die je nu hebt - houdingen, 
overtuigingen en gevoelens die je in ieder geval zouden 
verzekeren van een overvloed van zelfvertrouwen, en-
thousiasme en vervolmaking?

Wat kan je toekomst 
inhouden?

Als je het juiste succesvolle nieuwe mentale program-
ma zou hebben gekregen, zou je dan nog hetzelfde be-
roep uitoefenen als wat je nu doet? 
Zou je je werk op exact dezelfde wijze doen? En je per-

soonlijk leven? 
Zou je iets veranderen, iets verbeteren? Zou je meer 

doelen hebben bereikt als dat je nu bereikt hebt? Zou je 
meer geld op de bank hebben of een andere financiële 
zekerheid als dat je nu hebt? 
En hoe zit het met je dagelijks leven - zou dat minder 

frustrerend en meer lonend zijn? En hoe zou, met een 
andere voorbereiding of conditionering, je toekomst er-
uit kunnen zien? 
Zou het dezelfde toekomst zijn als die je vandaag wacht 

of zou het een betere zijn? Indien je elke dag, vanaf de 
tijd dat je een klein kind was, extra zelfvertrouwen, een 
dubbele hoeveelheid vastbeslotenheid en tweemaal de 
hoeveelheid geloof in het eindresultaat zou zijn gege-
ven? 

Kun je je voorstellen welke taken je makkelijker had 
kunnen uitvoeren, welke problemen je te boven zou zijn 
gekomen of welke doelen je had kunnen behalen? 
Uiteindelijk hangt succes toch van de persoon af. Het 

is de pen niet - het is de schrijver. Het is de weg niet - 
het is de atleet die telt.
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Hoe komt het dan dat sommigen nauwkeuriger dan 
anderen taken ten uitvoer brengen, hun doelen makke-
lijker bereiken en een voller leven leiden? 
Kan het zijn dat diegenen, die meer “geluk” dan de 

rest schijnen te hebben alleen maar een klein beetje be-
tere programmering hebben gehad? Of hebben ze mis-
schien geleerd hoe hun oude negatieve programmering 
te wissen en te vervangen door een betere?
Na het bestuderen van de filosofieën over, de theorie-

en van en de praktische methoden betreffende het beïn-
vloeden van het menselijk gedrag, was ik geschokt toen 
ik achter de eenvoud van dat ene kleine feit kwam: je 
zult worden waar je de meeste tijd aan denkt. 

Je succes of falen in alles, groot of klein, zal afhangen 

van je programmering, wat je van anderen accepteert en 

wat je zegt wanneer je tegen jezelf praat.

Het is niet langer een theorie over succes. Het is een 
simpel maar indrukwekkend feit. 
Noch geluk noch verlangen heeft er iets mee te maken. 

Het maakt geen verschil of we het geloven of niet. 
Het brein gelooft simpelweg wat je het het meeste ver-

telt.

En wat je het over jezelf vertelt, zal het creëren. Het 
heeft geen keus. 
Op een gegeven ogenblik begreep ik dat deze simpele 

aanwijzing zou kunnen leiden tot een doorbraak in per-
soonlijke houding en optreden. Het meeste van wat we 
dachten te begrijpen van het menselijk brein was niets 
meer dan speculatie.

Medische onderzoekers en geest- en verstandweten-
schappers hadden de onderzoeken en de mazen van 
het doolhof van de hersenen nog niet in kaart gebracht 
in de omvang zoals dat vandaag de dag het geval is. 
Slechts enkele complexe elektro-chemische mysteries 

van het brein werden volledig begrepen. Pas vandaag 
de dag begint het brein zijn geheimen prijs te geven.
Iedere dag wordt er meer vooruitgang geboekt en leren 

de onderzoekers om een oneindig aantal nieuwe ont-
dekkingen te verwachten.
Er was een goede reden voor mijn opwinding over mijn 

herontdekking van de oude waarheid die ons vertelt: 
“wat we denken is wat we worden.” 
Er zijn tienduizenden oprechte gelovigen die, door de 

ene religie of de andere, diezelfde “waarheid” belijden. 
Voor hen is het onvermijdelijk, veronderstel ik, dat we-
tenschappelijk onderzoek hun claim zou aantonen: dat 
wij met ons eigen denken de meeste controle uitoefenen 
op ons leven, inclusief onze gezondheid, onze loopbaan, 
onze persoonlijke relaties en onze toekomst. 
Maar voor mij was het het wetenschappelijk begrip 

van hoe het proces werkte, wat mijn interesse deed ont-
branden.

Wat, vroeg ik me af, als wij de werking van de geest zo 
grondig kunnen beginnen te begrijpen, dat we werkelijk 
kunnen leren hoe onze oude programmering te veran-
deren of te vernietigen, door middel van een nieuw spe-
cifiek woord-voor-woordprogramma? 
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En wat wanneer we dit op een dusdanige manier kun-
nen doen dat het onze houding en ons gedrag snel kan 
beïnvloeden en verbeteren? 
Niet door jarenlange studie of training, maar makkelijk 

en simpel en altijd wanneer wij daarvoor zouden kiezen! 
 Dat is precies wat het brein zal doen.
Het begrijpen van deze simpele functie van onze eigen 

computer - het menselijk brein - is wat er aan de mees-
te boeken en onze motivatiegesprekken ontbrak. 
Een begrip van dat ene vereiste van onze mentale ma-

chine kan ons helpen een simpele maar vitale verande-
ring teweeg te brengen in hoe we de programmering 
door anderen accepteren en nog belangrijker, wat we 
zeggen wanneer we tegen onszelf praten.

3

Wat werkt en wat niet

De ontdekking van iets nieuws en waardevols is 
spannend. En net als kinderen dromen over het 

vinden van schatkisten vol gouden dukaten en on-
schatbare juwelen, is er een deel van ons dat blijft zoe-
ken naar de schat. 
Maar in plaats van het zoeken naar robijnen en goud 

was ik op zoek naar die ene kleine sleutel: één die een 
deur zou openen die leidt naar een beter leven voor ve-
len.
Ik was op zoek naar iets waarvan ik het gevoel had dat 

het ontbrak aan de boeken, boodschappen en oplossin-
gen van velen die mij waren voorgegaan. 
Het werd mij duidelijk dat wanneer de uiteindelijke op-

lossing voor een beter leven, meer geluk en persoonlijke 
vervolmaking reeds ontdekt was, er iets vitaals ontbrak.
Iets zo essentieels, zo belangrijk voor het hele proces 

van het behalen van succes, dat zonder dat, de andere 
oplossingen niet zouden werken. In ieder geval niet voor 
een langere tijd. 
Ik begon te beseffen dat dit “missende ingrediënt” de 


