
 

 



 

Jouw dagelijkse affirmatie 
Visualiseer, hoor en voel het in je hoofd, hart en buik! 

 

Ik zet de volgende talenten ……………………………………… 

……………………………..…………………………………………..  

en vaardigheden …………………………………………………… 

……………………………………………………………………... in. 

Met mijn passies voor …………………………………………..  

……………………………………………………………………….  

genereer ik inkomsten bij het werken met (doelgroep)………. 

………………………………………………………………………… 

omdat ik de volgende problemen oplos, of doordat ik hun  

leven verrijk met (toegevoegde waarde)………………………….. 

................................................................................................ 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

(Neuro) Logische Niveaus 
 
Als je bij de bron iets verandert dan verandert alles daarna ook. In de regel kan je 
stellen; verander je iets op het hoogste niveau (purpose) dan zal alles daaronder 
mee veranderen. Het hoogste niveau is de “hartenwens”, hart van jou en/of je bedrijf. 

 
 
 
Het hogere niveau heeft invloed op het niveau eronder.  
 

1. Context	
Vraag: Waar, wanneer en met wie?  
Het is belangrijk om de doelen die je stelt te relateren aan een specifieke 
context. Waar en met wie ben ik, waar ik succes of minder succes heb. Op dit 
niveau zijn we gericht aan de buitenkant. We kijken naar de omgeving of de 
mensen die ons helpen goed of slecht te voelen. Het kan een ruimte zijn, 
hobby, mensen, geluid of lucht, enzovoort. 
 

2. Gedrag 
Vraag: Wat doe ik, wat is mijn gedrag? 
Op dit niveau dat weer boven context staat kijken we naar onze bewuste 
handelingen. Wat we doen heeft altijd te maken met het halen van een 
uitkomst. Soms hebben we zelf niet in de gaten dat ons gedrag ons 
tegenwerkt. De omgeving is van invloed op ons gedrag. Binnen bedrijven gaat 



 

het om hoe we met elkaar omgaan en wat de informatiestroom is. 
 

3. Vermogens 
Vraag: Hoe doe ik het? 
Dit is het niveau van de vaardigheid. Een vaak geoefend gedrag dat 
automatisch gaat. Ook wel Onderbewuste Bekwaamheid. Hier vallen ook de 
denkstrategieën onder en lichamelijke vaardigheden. Wanneer je denkt dat je 
succes eenmalig is en daardoor een toevalstreffer, dan schrijf je dat toe aan 
het gedragsniveau en niet aan een vaardigheid die je beheerst. Slechts 
aanleren van gedrag geeft geen garantie tot leren. Cognitief coachen leert je 
hoe gedrag te selecteren. Zij bepaalt of iemand werkelijk de noodzakelijke 
vermogens ontwikkelt om het aangeleerde duurzaam en elegant toe te 
passen. Het gaat er om dat iemand een nieuw aangeleerd gedrag binnen een 
bepaalde context ook kan toepassen binnen andere, nieuwe. Op dit niveau 
geven we richting aan doelen. 
 

4. Waarden	&	Overtuigingen 
Vraag: Waarom doe ik het? 
Hier gaat het er om wat we voor waar aannemen, wat belangrijk voor ons is. 
Waarden en overtuigingen sturen voor een groot gedeelte je leven. Het zijn je 
rem of gaspedaal. Wanneer jij een vaardigheid wilt ontwikkelen, maar een 
overtuiging zegt dat jij dat toch niet kunt, dan zal je het ook niet doen. We 
kunnen ook conflicterende overtuigingen en waarden hebben, waar 
handelingen uit voortkomen die elkaar in de loop van de tijd tegenspreken. 
Afhankelijk hoe het gepresenteerde binnen  een groep aansluit bij het 
waarden systeem zal het geaccepteerd worden. Een overtuiging stuurt ook de 
motivatie en demotivatie. Binnen bedrijven gaat het hier om de ongeschreven 
regels. De bedrijfscultuur. 
 

5. Identiteit	
Vraag: Wie ben ik? 
Bij identiteit gaat het om zelfgevoel van de mens en speelt zich in het hart, in 
de kern van de individu. Wanneer iemand zegt “zo ben ik nou eenmaal”, dan 
is dit identiteitsniveau. Het is lastig om een vaste definitie te geven. Het is 
abstracter dan overtuigingen. Je hebt een identiteit, maar deze is zeker te 
veranderen. Het is het diepste niveau van opname van informatie, 
verantwoordelijkheid voor het geleerde en de bereidheid om het geleerde om 
te zetten in handelen. Binnen een bedrijf of afdeling wordt vaak een 
businessplan geschreven en worden er strategische keuzes gemaakt of een 
mission statement. Dit alles valt onder de identiteit. Wie willen we zijn.  
 

6. Missie 
Vraag: Waartoe leidt dit? 
Dit is het meest abstracte en hoogste niveau. De spiritualiteit is groter dan de 
identiteit, dus groter dan mijzelf. Het is de verbinding tussen mezelf, het 
universum en anderen. Dus het grotere geheel waar ik deel van uitmaak. Hier 
vorm ik mijn missie – een abstracte weergave van wie ik ben, mijn waarden, 
overtuigingen, vermogens en gedrag dat weer gerelateerd is aan de context. 
Waar ben ik onderdeel van? Dit is ook de visie van een bedrijf of afdeling. 



 

Werken	met	Logische	Niveaus	
 

1. Leg 7 briefjes op de grond. De logische niveaus. 
2. Noem twee situaties: 

- Een vermogende situatie waarbij hij of zij over hulpbronnen 
beschikt.  

- Een belemmerende situatie waarbij hij of zij hindernissen ervaart. 
3. Begin met de eerste situatie en loop langst de zeven stappen. Je weet nu 

alles over de 7 niveaus. Stel jezelf de vragen. Weet je nog? 
- Waar, wanneer en met wie? Hoe ziet mijn directe omgeving eruit? 
- Wat doe ik? Wat is mijn waarneembare gedrag? 
- Hoe handel ik? Welke vermogens, vaardigheden heb ik? 
- Waarom doe ik het? Wat geloof je? 
- Waardevol? Wat maakt iets waardevol voor jou? 
- Wie ben je? Hoe denk ik over mezelf? 
- Van Waaruit? Wat is mijn missie, wat is het grotere verband? 

4. Vervolgens worden dezelfde stappen met de tweede situatie herhaald. De 
belemmerende. Daarmee wordt duidelijk op welk niveau de kern van de 
hindernis ligt. Bijvoorbeeld: 
 -  Is mijn gedrag ineffectief? 
 -  Zijn mijn vermogens niet toereikend? 
 - Belemmeren mijn waarden en overtuigingen mij? 
 -  Heeft het te maken met hoe ik over mijzelf denk? 

 

Op	lijn	brengen	van	de	logische	niveaus	
 

1. Leg 7 briefjes op de grond met context – gedrag – vaardigheden – waarden - 
overtuiging – identiteit – missie. 
 

2. Kies een doel. De essentie is om alle niveaus te verbinden met het doel, alle 
niveaus worden op één lijn gebracht. Leg de kaartjes in de ruimte. Bepaal een 
lijn naast de kaartjes. Dit is de derde (metapositie) positie.  
 

3. Ga steeds op de metapositie staan (gedissocieerd) van elk niveau. 
Vervolgens stap je op het niveau (geassocieerd). 

 
 



 

 
4. Stel de volgende vragen analoog aan de niveaus, van context naar 

spiritualiteit. 
1. Waar, wanneer en met wie wil je dit doel bereiken? 
2. Wat doe je dan precies, wat is je gedrag? 
3. Wat kun je, hoe lukt het je om dat gedrag in die context te hebben?  
4. Vanuit welke overtuiging doe je dat, waar geloof je in, wat is belangrijk en 
 waardevol voor je? 
5. Wat is hier zo waardevol aan? 
6. Wie ben je als je dit doel bereikt en hoe zijn de lagere niveaus een 
 uitdrukking van wie je bent? Gebruik eventueel een metafoor. Ik ben een 
 leeuw, tijger, topper, enzovoort. 
7. Van welk groter geheel maak je onderdeel uit? Wat is je missie? 
 

5. Stap dan verder achteruit, dus dissocieer nog meer, de zogeheten “dubbele 
dissociatie” en overzie het geheel; zijn de niveaus volgens jou op een lijn 
gebracht, zijn ze “opgelijnd”. Bij de dubbele dissociatie kijk ik naar mezelf die 
waarneemt wat ik doe.  
 

6. Doorloop dan tenslotte de logische niveaus van spiritualiteit terug naar 
omgeving. Gebruik hiervoor één zin: Mijn missie is…. en vanuit het grotere 
geheel van… ben ik een… en geloof ik… en ben ik overtuigd dat… en heb ik 
het vermogen om… dan doe ik… en… in …. omgeving. 
 



 

	

Vragen	bij	oplijnen	van	je	logische	niveaus	
 We gaan nu de reis maken nu je geproefd hebt hoe het werkt. 
 
Omgeving Beschrijf in hoofdlijnen wat je ziet op een normale dag. Begin ’s morgens en 

eindig met het slapen gaan. Dus alleen wat je ziet en niet wat je doet. 
Gedrag Beschrijf nu wat je doet op zo’n zelfde dag. Dus in de omgevingen waar je 

bent. Hou zoveel mogelijk dezelfde volgorde aan. (Geef voor dit niveau een 
naam, een 1 sleutelwoord) 

Vaardigheden Beschrijf waar je allemaal goed in bent in je leven. Geef dit zo compleet 
mogelijk weer. Wat jij weet dat je goed kunt? Wat vinden anderen dat je goed 
kunt. Relatie, baas, collega, hobby, sport, familie. Het gaat om werk, hobby, 
leven. Blijf jezelf vragen stellen tot je niets meer weet. (Geef ook voor dit niveau 
een naam, een 1 sleutelwoord) 

Waarden / 
overtuigingen 

Wat zijn je overtuigingen? Wat zijn je waarden in je leven en je werk? Wat is 
het meest belangrijk voor je leven en werk? Wat is je levensfilosofie? Wat zijn 
de leefregels waar je je aan houdt? Wat doe je zeker niet? Wat voor 
wereldbeeld heb je? Wat zijn je belangrijkste overtuigingen die je hebt over de 
mensen en over het leven? Zijn er ook politieke overtuigingen in je leven die 
een belangrijke rol spelen? Hoe denk je over geld, dieren, liefde, zwakkeren in 
de samenleving, sociaal gedrag, werk, ethiek. Onderzoek ook of dat jouw 
waarden en overtuigingen zijn of doorgegeven door anderen. (Geef ook voor 
deze niveaus een naam, een 1 sleutelwoord) 

Identiteit Wie ben je echt? Heb je nog opvattingen die boven je waarden en 
overtuigingen liggen? Kun je nog iets meer vertellen over wie of wat voor een 
persoon je bent? Eventueel eigenschappen of karaktertrekken? Als je jezelf uit 
iets in de natuur mag vergelijken, wat zou dat dan zijn? Welke associatie heb je 
daarmee? 
Ondersteunende vragen: 

- Waar ben je trost op? 
- Jouw vrienden zien je als? 
- Wat wil je van jezelf verbeteren? 
- Je omschrijving van een ideale carrière 
- Hoe wil je herinnerd worden. 

(Geef ook voor dit niveau een naam, een 1 sleutelwoord) 
Missie / 
Spiritualiteit 

Waarom ben je hier op aarde, maak er een korte en krachtige uitspraak van. 
Hier ben je maximaal mee verbonden en geeft je leven zin. Keer naar binnen 
en zeg in gedachte je missie op. Je gevoel geeft aan of het de juiste missie is.  
Toelichting 

- In je missie zit iets voor jezelf en anderen. 
- Een missie is geen doel en wel in de tijd geformuleerd. 
- Een missie wordt vaak in eerste instantie gekozen als 

reactie op de huidige situatie waarover men niet tevreden 
is. Bijvoorbeeld baan opzeggen, reizen. Dit is reactief en 
hier verliest de missie waarde en creatiekracht. Zorg dat je 
een missie formuleert die voorbij een tijdelijke 
ontevredenheid ligt.  

Extra vragen wanneer deze missieoefening zelf wordt uitgevoerd. 
. Wat brandt er in je? 
. Wat zou je doen als je alle wijsheid had?  
. Wat zou je doen als tijd en geld geen belemmering zouden zijn? 
. Wat voor een beroep doen anderen op je? 
. Wat is jouw meerwaarde voor anderen? 
. Wat ben je steeds aan het doen? 
. Wat doe jij om in vuur en vlam te raken? 
. Wanneer zijn anderen geïnspireerd door jouw enthousiasme en wanneer 
  jijzelf? 

  



 

Heenweg Hiermee is de heenweg voltooid. We gaan direct door met de terugweg. Denk 
vooral aan de volgende punten van de spelregels. 
. Op de terugweg herinner je jezelf aan je missie. Wat je ziet, hoort en voelt. 
. Het is aan te bevelen om de terugweg met de ogen dicht te doen. Blijf goed in  
  het gevoel van de missie.  
. Begin met op je missie kaart te staan en het missiegevoel vast te zetten. Stap    
  naar identiteit met dit vastberaden gevoel. 

	
Terugweg  
Identiteit De missie en identiteit wordt herhaald. Er wordt gekeken of de identiteit nog 

congruent is met de missie, waarbij de missie leidend is. Als je je nu met iets uit 
de natuur moet vergelijken wat komt er dan in je op? Welke associaties heb je 
hierbij? Welke eigenschappen heb je extra nodig om je missie te ondersteunen.  
Blijf met je ogen dicht wanneer de identiteit wordt uitgevraagd. 

Waarden / 
overtuigingen 

Op identieke wijze wordt nu gecontroleerd welke veranderingen in waarden en 
overtuigingen nodig zijn om deze in lijn te brengen met de missie. Welke 
bekrachtigende overtuigingen heb je nodig? Van welke belemmerende 
overtuigingen zal je afscheid gaan nemen? Wat is je levensfilosofie? Wat zijn 
nu de meest belangrijke waarden die je ondersteunen bij je missie? 
Noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd. Loop de onderwerpen, 
zonodig 1 voor 1 af om het beeld te completeren. Blijft in het gevoel van de 
missie en controleert steeds of het goede gevoel aanwezig blijft. 

Vaardigheden Hou met gesloten ogen nog steeds het gevoel van de missie vast. Zonodig 
herhaal je jouw missiestatement. Welke vaardigheden, capaciteiten en 
vermogens zijn extra nodig om je missie waar te maken? 

Gedrag Blijf in het gevoel van de missie. Wat ga je nu concreet anders doen? Welk 
gedrag moet worden afgeschaft en wat wordt er toegevoegd? Wat ga je meer 
doen en wat ga je minder doen? 
Ondersteunende vragen: 
. Welk aanvullend gedrag heb ik nodig om mijn missie waar te maken? 
. Neem de punten v.d. heenweg erbij. Passen deze nog bij je missie? 
. Schrap onwenselijk gedrag en wees vooral duidelijk. (SMART)   

Context Recapituleer te terugweg. Stel je nu de toekomst voor na verloop van tijd. De 
tijdsperiode mag je zelf kiezen. 1 of 2 jaar. Hoe ziet je omgeving eruit op dat 
moment? Ga per omgevingspunt na of dit nog bij je past. Welke nieuwe 
omgevingspunten zijn erbij gekomen? Wees vooral eerlijk naar jezelf en zorg 
voor duidelijkheid. 

 

Congruent	zijn	met	je	missie	-	purpose		
 
Wanneer je de nieuwe missie hebt is het zo dat alle niveaus op 1 lijn liggen. 
Grotendeels is dit op bewust niveau gedaan. Om het onderbewuste erbij te 
betrekken zodat er congruentie ontstaat hebben we hier krachtige affirmaties. Door 
deze uit te spreken zal het effect van de oplijning nog groter zijn. Later leer je ook 
nog krachtige interventies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Affirmaties bij 
missie 

- Ik ben oké met mijn missie. 
- Ik kies ervoor mijn missie uit te voeren. 
- Het is goed voor mij mijn missie uit te voeren. 
- Het is ook goed voor anderen dat ik mijn missie uitvoer. 
- Ik geef mezelf permissie mijn missie uit te voeren. 

Affirmaties op 
identiteit 

- Ik ben een waardevol en uniek persoon. 
- Ik ben vol liefde voor mijzelf, mijn medemens en de natuur. 
- Ik ben eerlijk tegen mezelf. 
- Ik ben oké, ook als ik me slecht voel. 
- Ik ben tolerant t.o.v. andere opvattingen en culturen. 
- Ik ben één en al energie. 
- Ik ben blij met mijn emoties 
- Ik ben oké met spiritualiteit. 
- Ik ben een winnaar. 
- Ik ben …… 

Affirmaties op 
waarden en 
overtuigingen 

- Ik sta open voor feedback 
- Ik sta in mijn kracht. 
- Ik kan een uitstekende coach worden. 
- In geloof in de goedheid van de mens. 
- Ik accepteer dat anderen mij nooit volledig xullen 

erkennen. 
- Ik kan zelfstandig leven en voor mezelf zorgen. 
- Ik vertrouw op een zonnige toekomst. 
- Ik heb respect voor alle mensen. 
- Een belangrijke waarde of overtuiging in mijn leven is….. 
- Ik ben oké met mijn ouders. 

Affirmaties op 
vaardigheden, 
capaciteiten en 
vermogens 

- Ik kan liefde accepteren. 
- Ik kan optimaal gezond zijn. 
- Ik kan mijzelf en anderen motiveren. 
- Ik kan ontspannen ook al zijn anderen boos op mij. 
- Ik kan voor mijzelf de kost verdienen. 
- Ik kan uitstekend spreken in het openbaar. 
- Ik kan mijzelf genezen. 
- Ik kan mijn eigen geloofsovertuigingen en levensfilosofie 

bepalen. 
- Ik kan in contact komen met mijn hogere zelf. 
- Ik kan …….  

Affirmaties op 
gedrag 

- Ik toon liefde en dankbaarheid 
- Ik sport tenminste 2 maal per week. 
- Ik voel me de hele dag vrolijk en goed gehumeurd. 
- Ik toon mijn emoties en laat ze ook weer los. 
- Ik maak mijn werk af binnen de gestelde tijd. 
- Ik doe er alles aan mensen te motiveren. 
- Ik volg continu cursussen en opleidingen om mijzelf verder 

te ontwikkelen. 
- Ik ondersteun mijn partner, familie en ander mensen. 
- Ik stop met mijn ongezonde gewoonten. 
- Ik…. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

SUCCES 
met je nieuwe leven. 


