
Grootsheid Leven (inspiratie Tony Robbins) 

 
 

Velen van ons misschien wel wij allemaal leven een leven dat is ver onder onze 
mogelijkheden, de roep naar authenticiteit is echter groter dan ook en leven naar onze 
mogelijkheden is onze verplichting. Dit kan overal en altijd! Dit artikel wijst naar krachtige 

manieren om dit proces te ondersteunen en versnellen. 
 

Stappen: 
 

1. Verhoog je standaarden, leg de lat hoog 

2. Verander je beperkende overtuigingen 
3. Verander je strategie 

 
 

Principes voor verandering. 
 

1. Je intentie is helder en je bent bereid dit boven alles te zetten 
2. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid! 

 
Kern:  

Waaraan je pijn verbindt en waaraan je plezier verbindt is wat je toekomst vormt en je lot 
bepaalt. 
 

 
Overtuigingen en hun enorme macht:  
 

Wanneer we een enorme pijn aan bepaald gedrag of een emotioneel patroon verbinden, zullen 
we met alle moeite dat gedrag proberen te vermijden. Dit besef moeten we gebruiken om de 

kracht van plezier en pijn op te tuigen zodat we vrijwel alles in ons leven kunnen veranderen 
om onze toekomst vorm en richting te geven. 
 

We kunnen het probleem voor de korte termijn oplossen maar als we de diepere oorzaak niet 
aanduiden en elimineren zal het oude gedrag steeds terugkeren. Uiteindelijk moeten we pijn 

aan het oude gedrag en plezier aan het nieuwe koppelen en dat conditioneren. De waarheid is 
dat we onze geest, ons lichaam en onze emoties kunnen leren te verbinden met pijn of plezier 
aan wat we ook kiezen. Door te veranderen waaraan we wat koppelen verandert direct ons 

gedrag. 
 

Wanneer je naar je leven kijkt, kun je dan de ervaringen oproepen die je neuro-associaties 
vormden en zo een ketting van oorzaak-gevolg in beweging hebben gezet, die je hebben 
gebracht tot waar je nu bent? En hoewel we het zullen willen ontkennen, feit is dat ons gedrag 

een instinctieve reactie is op hebben vermijden van pijn: voorbeelden zijn: vermijden van 
onrust, schaamte, angst, boosheid enz. en het ervaren van plezier: voorbeelden zijn 

genotmiddelen, tv, materiële zaken, sex, respect en aandacht. Deze ervaringen hebben neuro-
associaties in ons brein gevormd, verbindingen tussen emoties en de betekenis die we eraan 



geven. Het zijn onze neuro-associaties - deze associaties die we hebben gevormd in ons 

zenuwstelsel - die bepalen wie we zijn. En hoewel we zullen denken dat het ons verstand is, 
dat ons drijft, gaan we beseffen dat het onze overtuigingen zijn - de gedachten en 

boodschappen die we linken aan onze emoties - die ons werkelijk drijven. 
 
Wij zijn echter verleid tot de overtuiging dat gebeurtenissen ons leven controleren en dat onze 

omgeving ons heeft gevormd tot wie we zijn vandaag. Er is geen grotere leugen dat dat. Niet 
de gebeurtenissen maar de overtuigingen die we eromheen hebben gebouwd creëren ons leven 

en onze toekomst. Het is nooit onze omgeving, nooit de gebeurtenissen maar de betekenis die 
we eraan geven - hoe we interpreteren- die ons vormt tot wie we nu zijn en morgen zullen 
worden. 

 

Wanneer iets gebeurt in ons leven, zal je brein twee vragen stellen: 

1. zal dit pijn of plezier betekenen? 
2. wat moet ik doen om pijn te vermijden en plezier te krijgen 

 
De antwoorden op deze vragen zijn gebaseerd op onze overtuigingen en overtuigingen 

worden aangedreven door onze generalisaties (Generaliseren betekent hetzelfde als 

'veralgemenen', alles over één kam scheren) over wat we hebben geleerd over pijn vermijden 
en plezier vinden. Deze generalisaties leiden al onze acties en dus de richting en kwaliteit van 

ons leven. 
 

De uitdaging met al deze overtuigingen is dat zij beperkingen worden voor toekomstige 
beslissingen over hoe we zijn en waartoe in staat zijn. We moeten onthouden dat veel van 
onze overtuigingen generalisaties zijn over onze verleden, gebaseerd op interpretaties van 

pijnlijke of plezierige ervaringen.  
 

De uitdaging is drieërlei: 
- Wij nemen niet bewust beslissingen over wat we gaan geloven 
- Onze overtuigingen zijn vaak misinterpretaties van ervaringen van het verleden 

- Wanneer we een overtuiging omarmen, vergeten we de generalisatie. We beginnen onze 
ervaringen te behandelen alsof ze realiteiten zijn. 

 
Overtuigingen hebben de kracht ons leven te verrijken en te vernietigen. 
 

Psychiater Viktor Frankl is een Holocaust surviver die een geweldig boek schreef (Men is 
search for meaning). Hij beschreef dat overlevers in staat waren hun ervaringen te verduren en 

te transformeren door er een nieuwe bekrachtigende betekenis aan te geven. 
Dr. Bernie Siegel beschreef de kracht van overtuiging door onmiddellijke fysieke 
veranderingen waar te nemen bij mensen met Multiple Persoonlijkheid Stoornis Disorder, bij 

wie door de verandering in persoonlijkheid direct verandering in het lijf zichtbaar was. 
Ziekten als diabetes mellitus en hypertensie verdwenen als sneeuw voor de zon en konden 

ook zo weer terug zijn. 
 
Nieuwe ervaringen kunnen ons naar nieuwe verandering triggeren wanneer we bereid zijn 

onze overtuiging in twijfel te trekken. Overtuigingen zijn te verdelen in drie groepen: 
- meningen, hier voelen we ons redelijk zeker van 



- overtuigingen, hier voelen we ons zekerder over 

- vaste overtuigingen, rotsvast, onwankelbaar en boosheid wanneer in kwestie komt. Geen 
bereidheid om bevraagd te worden. 

 
Conclusie: 
Alle persoonlijke menselijke doorbraken beginnen met een verandering in overtuiging. Hoe 

doen we dat nu?  

1. De meest effectieve manier is enorme pijn verbinden aan de oude overtuiging. Je moet 
diep voelen dat niet alleen de oude overtuiging oorzaak is van veel pijn maar ook dat 

het je enorm veel plezier kost.  
2. Ontwikkel twijfel 

 

Overtuigingen zijn een keuze! Kies de overtuigingen die je sterker maken! 
 
Wordt vervolgd. 
 


