
Test: Sta jij positief in het leven?

Kruis per vraag aan welke stelling op jou van toepassing is: 

1. Een onhandige serveerster gooit een glas wijn over 
je heen. Jij reageert:
a) Een ongelukje kan gebeuren. En gelukkig is je telefoon 
droog gebleven. (5)
b) Nu zit je met een natte plek. Een halfuurtje later ben je het 
incident weer vergeten. (3)
c) Jouw avond is verpest, net als je nieuw jurkje. Dat mens 
moet dokken voor de stomerijkosten én je eist een nieuwe 
fles wijn. (1)
2. Een sportvriendin passeert je zonder te groeten in 
de supermarkt.
a) Wat onsympathiek! Je denkt: ik vond haar altijd al uit de 
hoogte doen. (1)
b) Ze herkent me vast niet in mijn normale kleren. (3)
c) Pff, die heeft zeker haast. Jouw gedachte: ik zal haar 
morgen om opheldering vragen. (5)
3. Wat bedoelt je baas met die opmerking? Vind je 
partner je nog wel aantrekkelijk? Zal het vliegtuig 
veilig landen? Oftewel: eindeloos piekeren. Herken-
baar?
a) Ja, ik lig regelmatig wakker door doemscenario’s die door 
mijn hoofd spoken. (1)
b) Nee, ik ben geen piekeraar. (5)
c) Af en toe heb ik een ‘wat als’-momentje, maar die gedach-
ten schuif ik snel opzij. (3)
4. Uiteindelijk schuilt er iets goeds in ieder mens. 
Mee eens?
a) Jazeker. (5)
b) Nee, er zijn mensen die totaal niet deugen. (1)
c) Hm, ik weet niet. (3)
5. Als je in de spiegel kijkt, denk je:
a) Vanavond op tijd naar bed en nu echt de kapper bellen. (3)
b) Hé, toffe vrouw, je ziet er vandaag weer prima uit. (5)
c) Wat een lelijke, dikke, uitgebluste vrouw. (1)
6. Je baas heeft goed nieuws: je krijgt promotie.
a) Die glimlach gaat niet meer van je gezicht en je trakteert 
jezelf op een nieuwe tas. (5)
b) Eindelijk, dat werd tijd. Je had deze functie twee jaar 
geleden al moeten krijgen. (1)
c) Dolgelukkig nodig je al jouw vrienden en familieleden uit. 

Dit gaan we goed vieren! (3)
7. Uit het niets doemt een fietser zonder licht op. Jij 
remt net op tijd. Daarna:
a) Durf je niet meer verder te rijden en kom je niet los van de 
gedachte dat je bijna iemand had geraakt. (1)
b) Vloek je van schrik op de fietser. (3)
c) Haal je opgelucht adem, dat was schrikken. Gelukkig liep 
het goed af. (5)
8. Een fout is een waardevol leermoment. Mee eens?
a) Echt niet, het blijft een mislukking. (1)
b) Precies, van fouten kun je leren. (5)
c) Waardevol zal ik het niet noemen, maar fouten worden nu 
eenmaal gemaakt. (3)
9. Je kinderen komen met slechte cijfers van school 
thuis. Hoe gaat je daarmee om?
a) Ik prijs hen voor de goede punten en vraag uitleg hoe het 
komt dat de andere punten minder goed zijn. (5)
b) Dat is huisarrest voor drie weken en elke dag extra 
studietijd na school. (1)
c) Ik focus mij op de slechte punten en bedenk hoe we dit 
kunnen oplossen. (3)
10. Op de weegschaal staan te veel kilo’s. Wat zeg je 
tegen jezelf ?
a) Jeetje, ik moet dringend op dieet. (1)
b) Ik voel me goed in mijn vel en ben gezond, dat is het 
belangrijkste. (5)
c) Ach ja, volgende week snoep ik minder als het minder 
druk is. (3)

Score:
40 - 50: Yes! Jij bent optimistisch. Jij surft mee op de 
golven van het leven. Blijf goed bij jezelf als je vanuit je 
enthousiasme reageert. Dit kan een valkuil zijn.
30 - 40: Jij bent supergoed op weg. Je kunt jouw 
negatieve gedachtepatronen doorbreken. Wat jij aandacht 
geeft, groeit. Let goed op als negativiteit jou overvalt. Sta 
even stil en luister naar jezelf.
< 30: Bewustwording is de eerste stap naar verandering. 
Wees dankbaar voor dit inzicht. Weet dat je deze gewoonte 
om negatief te denken kan veranderen als je dit echt wilt? 
Wat kost het jou?

Optimisten zijn gezonder, gelukkiger, succesvoller en leven langer. 
Behoor jij tot de positieve denkers? 
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10x boost je mindset 
Het leven daagt ons vandaag meer dan ooit uit! En net dan is het de kunst om 

positief met veranderingen en uitdagingen om te gaan.

1
Een fr isse geest in een 

fr is l ichaam
Dit zorgt voor vitaliteit. Wie dagelijks 

gezond eet, voldoende hydrateert, 
minstens een halfuurtje beweegt en een 

goede nachtrust neemt, voelt zich 
meteen veel beter. En net dát heb je 

nodig om uitdagingen aan te kunnen en 
je aanpassingsvermogen te vergroten.

2
Energie

Doe meer waar je energie van krijgt, 
wat je happy maakt! Als je doet wat je 

graag doet, voel je je beter in je vel. Kies 
waar je je energie in stopt. En vermijd zo 
veel mogelijk energievreters. Zo geniet 
je veel meer van het leven. Dat straal je 

ook uit naar de mensen om je heen.

3
Train je mind

Als je je mind traint om positiever te 
leren denken, kun je beter focussen, 

helderder denken en problemen sneller 
oplossen. Negatief denken is een 

gewoonte die je zelf kunt doorbreken. 
Elk negatief heeft nu eenmaal een 
positief. En oefening baart kunst.

4 
Luister naar je emoties
Wie naar haar eigen emoties luistert, 
krijgt een ideale wegwijzer in handen. 
Je leert ook omgaan met je negatieve 
emoties. Je buigt je kwetsbaarheid om 
naar een waardevol instrument waar je 

kracht uit put. 

5 
Ga op je doel af

Als je je doel visualiseert en er stap 
voor stap met focus naartoe werkt, 
ervaar je vrijheid en daadkracht. Het 

geeft je een goed gevoel en een 
flinke portie positieve energie die je 

doet hunkeren naar de volgende 
stap. Een doel dat eerst onbereikbaar 

leek, wordt op die manier perfect 
haalbaar.

6
Be your own best fr iend

Gedraag je zoals de persoon die in 
jou zit, maar er soms moeilijk uit 

raakt. De persoon die jij bent én wilt 
zijn. Elke dag opnieuw. Geloof in 
jezelf. Spreek dat uit. Hardop. Zo 

groeit je zelfvertrouwen. Je zelfbeeld 
verandert, je zelfwaarde ook. Er 

komen kansen op je pad die leiden 
tot verandering en resultaat.

7
Maak doelbewust t ijd 

voor jezelf
Wie doelbewust met tijd omgaat, creëert 

structuur. Daarnaast verhoogt een 
doordachte planning je productiviteit en 

efficiëntie. Neem bijvoorbeeld ’s 
morgens een uur de tijd voor jezelf. Zo’n 
miracle morning geeft je tonnen energie.

8
Alles wat je aandacht 

geeft, groeit
Geef aandacht aan de dingen die jij 

belangrijk vindt. Zo focus je op 
positiviteit. En maak je ruimte voor 

creativiteit. Door middel van visualisatie 
stoom je je mind alvast klaar om je 

doelen te bereiken.

9 
Wees dankbaar voor 

wat je hebt
Wees vaker dankbaar. Want geef toe… 
eigenlijk heb je het zo slecht nog niet. 
Als je vaker stilstaat bij de dingen die 

wel allemaal goed gaan, creëer je rust in 
je hoofd. Het helpt tegen angst en 

piekeren.

10
Geef jezelf (en anderen) 

complimenten en vier 
je successen

Vier kleine gelukjes en deel vaker 
complimenten uit. Het vergroot je 

betrokkenheid, motivatie en verbinding 
met anderen. Wie het leven viert, toont 

veel meer positiviteit. De kracht van 

aatste kolom 
chrappen loopt 
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