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Als je bereid bent om aan jezelf te werken en echt te veranderen dan kan 
dit proces daarbij helpen. Kennis is macht: als je begrijpt hoe iets werkt 
kun je die kennis toepassen om efficiënt te veranderen. 

De drie stappen die je doorloopt in het loslaten van 
negatieve overtuigingen op een rijtje: 

Stap 1: Erken en doorzie het conditioneringsproces 
Word je bewust van het conditioneringsproces van je opvoeding, 
opleiding en maatschappij. Iets wat voor jou moeilijk is, is voor iemand 
anders eenvoudig. Het is de interpretatie van de situatie die bepaalt wat 
er mogelijk is. Zie in dat elke situatie neutraal is. Dit maakt het makkelijker 
om ook echt te veranderen.

Stap 2: Neem het verlangen serieus
In sommige geloofsovertuigingen wordt het verlangen gezien als de 
basis van alle lijden en moet worden onderdrukt.  Ik denk dat dat een 
misvatting is want het verlangen is de drijvende kracht van het leven 
en onderdrukken kan leiden tot frustratie. Onderzoek je verlangen en 
geniet ervan. Vraag jezelf af waarom je het graag wilt hebben. Dat is de 
makkelijkste manier om jezelf te ontwikkelen. Als je weet waarom je iets 
wilt hebben krijg je inzicht in wat je ervan weerhoudt het te ontvangen. 
De tweede stap is dus om het verlangen iets te willen veranderen in je 
leven serieus te nemen. Probeer niet om iets of iemand buiten jezelf te 
veranderen om je verlangen te bevredigen. Zo geef je je geluk uit handen 
want het gedrag van de ander bepaalt dan hoe jij je voelt. 

Stap 3: Niet opgeven!
Als je het patroon erkent en je neemt het verlangen om te veranderen 
serieus dan ben je toe aan de laatste stap: Niet opgeven!
Je hebt kracht en doorzettingsvermogen nodig om echt te veranderen. 
Je ego zal er alles aan doen om aan de negatieve overtuigingen vast te 
houden.  Als je angst ervaart dan weet je dat je op de goede weg zit. 
Het geschreeuw in je hoofd wordt erger en erger. Nee! stop! Doe dat 
niet! Hou op! Je kunt er toch niets aan doen! Het heeft geen zin! Dit 
zijn signalen dat het ego zich onveilig voelt. Als je bijna zover bent om 
negatieve overtuigingen echt los te laten is dit het laatste redmiddel van 
het Ego om je daarvan te weerhouden.

Blijf je verlangen serieus nemen en kijk waarom je boos of angstig bent 
want zo neem je de verantwoordelijkheid over je leven in handen. Je 
creëert hiermee ruimte om de patronen in je leven waar te nemen. Word 
bewust van wat je denkt en neem de vrijheid om anders te reageren. 
Kies ervoor om de boosheid niet op anderen te richten maar zoek een 
constructieve manier om de emotie te ontladen.

Opdracht
Onderzoek de dingen waarvan je overtuigd bent gelijk te hebben. Als 
baas, als ouder, als leraar, als yogi, als boeddhist of als vegetariër. Want 
jouw overtuigingen kunnen jouw ontwikkeling in de weg staan. Wat 
gebeurt er met je als jouw waarheid verandert? Durf jij jezelf af te vragen: 
“Misschien heb ik het wel fout”


