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Ik geloof niet in extremen. Iets stap
voor stap doen, met kleine beetjes, dat
werkt wel. Zoals bewust nieuwe
gewoontes aanleren die jou helpen om
positiever in het leven te staan. En
daar help ik je graag bij. 

Mezelf eerst even
voorstellen. Ik ben Diana,
mama van twee
kinderen, fan van
zonsopgangen en ik hou
van lachen, nieuwe
dingen uitproberen en in 
de zon lopen. Ik geef yogales en ben al
ettelijke jaren coach. In het corporate
leven is dat team coach en agile coach, in
het 'echte' leven wellbeing coach.

-1-

© 2021 by Diana Klose                                                                      Alle rechten voorbehouden



www.gewoongezonder.be

Positiever in het leven staan

Workbook

Sommige mensen staan van nature
positief in het leven en zien het glas
halfvol. Voor anderen is dat minder
evident. Het leven brengt vaak ook een
hoop uitdagingen met zich mee,
waardoor je mogelijks nog meer aan
jezelf begint te twijfelen. Je kan zo in
een neerwaartse spiraal
terechtkomen, waarbij je het moeilijk
vindt je eigen kwaliteiten nog te zien.

Het goede nieuws is: je kan dat
omkeren en jezelf meer naar waarde
leren schatten. Ik geef je in dit
workbook graag enkele eenvoudige en
duidelijke oefeningen mee.

De juiste dingen voeden
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BUILD GOOD HABITS 
AND THEY WILL 

BUILD YOU.
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Je aandacht verplaatsen naar positieve
zaken in plaats van negatieve, doet
wonderen voor je gemoedstoestand. Zeker
bij dingen waar je geen invloed op hebt.
Regen bijvoorbeeld. Er over sakkeren doet
het weer niet veranderen ;)

Er in berusten is vele malen meer
ontspannend, voor je gemoedstoestand en
je gedachtenpatroon. Misschien bedenk je
zelfs hoe de natuur ontluikt na een
regenbui, hoe het helpt een grote droogte in
de zomer te vermijden, of verheug je je
gewoon op het moment dat het stopt. 

Richt je aandacht op het positieve, en je zal
meer en meer goede dingen zien. Dat geldt
ook voor jezelf.

Kies bewust
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Hoe je naar jezelf kijkt en hoe je over
jezelf denkt, heeft een grote invloed op je
zelfvertrouwen. Hoe meer je jezelf in
gedachten naar beneden haalt, hoe
negatiever je zelfbeeld zal zijn. 

Je kan ook hier het omgekeerde doen. En
dat werkt ook versterkend: hoe meer je
jezelf opwaardeert, hoe positiever je in
het leven gaat staan, en hoe meer
zelfvertrouwen je krijgt. Een opwaartse
vicieuze cirkel dus.

Draai de cirkel om

-5-



www.gewoongezonder.be

Positiever in het leven staan

Workbook
De 3 R-en van nieuwe gewoontes

Reminder1.

2. Routine

3. Reward

De trigger of het
signaal waar de
nieuwe gewoonte
mee begint

De actie die je
neemt, de
gewoonte die je
je wil eigen
maken

Het voordeel dat je
haalt door die actie
uit te voeren

Als de beloning positief is,
zal je geneigd zijn de actie
te herhalen de volgende

keer dat je getriggerd
wordt. Na een tijdje zal de
actie zich manifesteren als

een gewoonte.
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De truc ligt hem daarbij vooral in
herhaling. Herhaling herhaling herhaling.
Als je zelden positieve gedachten hebt
over jezelf, zal dat in het begin wat
onwennig aanvoelen, maar laat je daar
niet door tegenhouden. 

Want als je iets vaak genoeg herhaalt, zal
je dat na verloop van tijd gaan
verinnerlijken en je daar dan ook naar
gaan gedragen. Je kan jezelf dus voor een
stuk brainwashen, je zelfbeeld
herprogrammeren. En da's goed nieuws :) 

Maar wat zeg je dan zo tegen jezelf? Je
ontdekt het in dit werkboek!

Herprogrammeer je patroon
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Stap voor stap, en in dit geval ook dag
voor dag. 
Een week lang geef ik je elke dag 1 nieuwe
oefening om je op weg te helpen naar
een positievere kijk op jezelf en de wereld
om je heen. 

Veel plezier er mee! :)

Wil je me laten weten dat je met het
werkboek aan de slag gaat? Ik ben vooral op
Instagram actief. Connecteer gerust met me
en hou me op de hoogte!
https://www.instagram.com/dianaklose/

Zet jezelf op weg in 1 week tijd
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PROGRESS, NOT
PERFECTION, IS WHAT

WE SHOULD BE
ASKING OF

OURSELVES.
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Waar ben je goed in? En dat mag iets in de
zin van tekenen, zingen of tennis zijn, maar
je mag gerust ook verder kijken. Misschien
ben jij een held in efficiënt boodschappen
doen. Heb je groene vingers. Of kan je blind
typen. Wie weet kan je supergoed namen
onthouden. 

En ook daar hoef je niet te stoppen. Wat zijn
je positieve eigenschappen? Ben je
behulpzaam, vriendelijk, sociaal, leergierig,
enthousiast, creatief, ruimdenkend? Op de
volgende bladzijde vind je een overzicht dat
je alvast op weg kan helpen.

Vraag ook eens een paar mensen die dicht
bij je staan om enkele talenten of positieve
eigenschappen van je te benoemen.

Dag 1: Ontdek je talenten
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aangenaam
aanhankelijk
aantrekkelijk
behendig
behoedzaam
behulpzaam
bescheiden
beschermend
creatief
eerlijk
eigenzinnig
energiek
enthousiast
doorzettend
flexibel
flink
gemoedelijk
grappig
helder
hulpvaardig

Positieve eigenschappen

ijverig
ingenieus
innemend
intelligent
intensief
kalm
krachtig
kunstig
leergierig
lief
liefdevol
medelijdend
moedig
mooi
muzikaal
nieuwsgierig
praktisch
rustig
samenwerkend
scherpzinnig

schitterend
slim
sober
sociaal
sportief
standvastig
stoutmoedig
sympatiek
teder
temperamentvol
tevreden
trouw
volgzaam
volhardend
vrolijk
welbespraakt
zelfstandig
zelfzeker
zintuigelijk
zorgzaam
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Overloop waar je zelf van vindt dat je goed
in bent, wat anderen vinden, en welke
positieve eigenschappen je in jezelf herkent. 
Hiervan noteer je er minstens 5 in totaal op
de volgende bladzijde. Of op een ander
papier als je dit workbook liever niet print.

Dat lijstje hang je ergens op waar je het
gemakkelijk kan zien. Best van al aan de
spiegel (op die manier word je zelf namelijk
ook je eigen trigger)! Lees het dagelijks
luidop, meermaals per dag mag ook. Jawel,
luidop. Want door het uit te spreken, wordt
het echter. Zolang je jezelf nog traint in het
'omdenken', moet je brein die dingen hóren.
En hoe vaker je jezelf die dingen hoort
zeggen, hoe gemakkelijker je ze gaat
opnemen. Dus luidop. Oh en je mag je lijst
gerust blijven aanvullen uiteraard.

-12-

Dag 1



Ik ben

Positiever in het leven staan

Workbook

www.gewoongezonder.be

en supergoed op weg (voorzetje van mij,
want het feit dat je dit workbook hebt
gevraagd is daar alvast bewijs van :))
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POSITIVITY IS A
CHOICE.

-15-



Positiever in het leven staan

Workbook

www.gewoongezonder.be

Stond je al aan de spiegel? :) Indien nog niet,
loop daar dan eerst nog even langs en lees
jezelf voor waar je allemaal goed in bent.

Dan gaan we vandaag even kijken naar wat
je misschien nog onvoldoende of niet
aanwezig vindt bij jezelf. Maar in plaats van
het gebrek te benoemen, beschrijf je wat je
graag zou hebben. 

En we gaan daarin zelfs nog een stapje
verder: je formuleert het alsof dit al realiteit
is. Dus in de plaats van te zeggen 'ik zou het
me minder moet aantrekken wat anderen
van me denken', zeg je 'ik laat los wat
anderen van me vinden'. Andere
voorbeelden zijn 'ik voel me rustig', 'ik kan
het' of 'ik zet de volgende stap in mijn
carrière'..

Dag 2: Zet je intentie
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Belangrijk hierbij is opnieuw om dit
positief te verwoorden, blijf dus weg van
negatieve connotaties. 'Ik ben niet bang'
wordt dan 'ik heb zelfvertrouwen, ik ben
moedig en sterk'.

Deze manier van intentiezetting noemen
we in yoga een 'sankalpa'. Zo'n sankalpa
kan zo groot of klein zijn als je wilt. Zo kan
je bv. een intentie zetten aan het begin
van je yogales ('ik luister naar mijn
lichaam'), of je kan deze ook meenemen
naar je dag, je week, ...

Die sankalpa schrijf je dan bij op het blad
aan je spiegel, helemaal bovenaan, net
naast 'Ik ben'. En je neemt hem vanaf nu
mee in je dagelijkse affirmaties.
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I AM WORTHY OF MY
DREAMS AND GOALS.
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Ongetwijfeld stond je al aan de spiegel.
Maar indien niet, go go go :)

Ben jij iemand die complimenten
afwimpelt? Indien ja, dan gaan we dat dus
veranderen. Denk even na over het
laatste complimentje dat je hebt
gekregen. Hoe heb je daarop gereageerd?
En hoe komt dat denk je? Ook de manier
waarop we op complimenten reageren, is
bij veel mensen een gewoonte. En die kan
je dus doorbreken. Bedenk eens hoe je
anders had kunnen reageren. Wat had je
dan gedaan?

Dag 3: Complimenten
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Je hoeft ook geen hele litanie terug te
zeggen. Probeer een volgende keer eens
gewoon 'oh dankjewel'. Iemand
complimenteerde je voor een reden, own
it. 

Je mag gerust ook jezelf een compliment
geven. Wees trots op wat je gedaan hebt,
blij met je verwezenlijking. En dat kunnen
zowel grote als kleine dingen zijn.
Overloop 's avonds je dag even en neem
een moment om je te realiseren wat je
goed hebt gedaan. Ah wacht, met die
nieuwe gewoonte waren we al gestart
zeker ;)
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TODAY IS GOING TO
BE A GREAT DAY.
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Na je spiegelaffirmaties waarbij je voor
jezelf al herhaalde waar je goed in bent,
gaan we vandaag ook aan de slag met
andere bevestigingen. En we doen dat in
de vorm van kaartjes.

Op de volgende pagina's vind je
verschillende kaartjes die je kan
uitknippen. Je legt deze omgekeerd op
tafel en trekt er eentje uit. Neem de tijd
om het te lezen, laat de boodschap even
binnenkomen en bezinken. Misschien wil
je het graag meenemen om doorheen de
dag opnieuw te bekijken. Je trok dit
kaartje voor een reden...

Dag 4: Affirmaties
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I choose to honor
and love my body

-25-

My body is my
temple

I allow myself to
receive all the

blessings and gifts
coming my way

My heart knows

I believe in me

I am on my side

I am calm and
mindful

Life is beautiful
My positive

thoughts create
positive things
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I am unaffected by
the judgement of

others
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I ask for help
when I need it and  
accept it without

guilt

Today will be
another

successful day

I am dependable
I am stronger than

my strongest
excuse

I allow myself to
be happy

I am enough
I have the ability

to achieve wealth
The universe has

my back
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JUST WHEN THE
CATERPILLAR

THOUGHT HER LIFE
WAS OVER, SHE

BECAME A
BUTTERFLY.
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Je stond dus aan de spiegel en trok je
kaartje voor vandaag.

Dan gaan we meer doen van wat je leuk
vindt. Lijkt simpel, maar ik heb het tegendeel
aan den lijve ondervonden. We gaan soms
zo op in moeten, doen, zoveel mogelijk,
vooral blijven gaaaaaan, dat de dag voorbij is
voor je het door hebt. En wat heb je voor
jezelf gedaan? Juist, niks. 

Er is echter niets mis mee met jezelf ook op
het programma te zetten - in tegendeel, je
doet er jezelf (en in the end ook anderen)
een heel erg groot plezier mee. Zelfzorg
betekent niet 'ikke ikke ikke en de rest kan
stikken', zelfzorg betekent 'ik tel ook'.

Dag 5: Doe meer van wat je
leuk vindt
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Misschien zit je zo ver in dat
mallemolenpatroon, dat je niet eens meer
weet wat je eigenlijk echt graag doet. Bij
mij was dat zo. Ik ben echt op zoek
moeten gaan, maar dat is niet erg hé, ik
ben er wel geraakt - ook stap voor stap :)

Denk eens na over wat je graag deed als
kind. De essentie daarvan is vermoedelijk
gebleven, en vind je nu nog steeds leuk,
eventueel met een iets andere invulling.
Of wat deed je tot een tijdje terug maar
ben je mee gestopt , misschien uit
tijdsgebrek of een andere reden? Of
misschien is er iets waar je altijd al
nieuwsgierig naar was, maar nog niet toe
kwam. Nu zou wel eens het juiste
moment kunnen zijn.
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Dit deed ik graag of zou ik graag
ontdekken:



En dan komt het natuurlijk, want met enkel
opsommen kom je er niet van af ;) 
Ga na hoe je dit weer kan incorporeren in je
leven, hoe je er ruimte voor kan maken. En
laat je daarbij niet tegenhouden door
beperkende gedachten 'dat kan niet want',
maar maak je doel eventueel wat kleiner en
kijk wat nodig is om dat wél te doen lukken.
En dat doe je. 
Je hoeft niet meteen elke dag 2 uur op de
loopband te gaan staan, maar je kan
misschien wel vanavond een wandeling gaan
maken.

Maak je ook niet gek over 'volgende week
lukt het misschien niet want ...'. Dat is
volgende week, en nu is nu. Wat je nu voor
jezelf kan doen, neemt je alvast
niemand meer af. 
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AN EMPTY LATERN
PROVIDES NO LIGHT.
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Misschien voegde je wel wat aan je
affirmaties toe toen je vanochtend voor de
spiegel stond? Benieuwd naar welk kaartje je
trok vandaag!

Vandaag gaan we aan de slag met een Een
stukske neurochemie. Bepaalde processen
in ons lichaam worden geregeld door
neurotransmitters. Zo zijn het ook
neurotransmitters of hormonen die zorgen
voor ons geluksgevoel. Tada! Meer bepaald
gaat het om endorfine, dopamine,
serotonine en oxytocine. Ze worden daarom
ook de gelukshormonen genoemd. En het
beste is: je kan deze door heel simpele
dingen activeren en zo zelf je geluksgevoel
pimpen. 

Dag 6: Happiness hacks
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sporten
lachen
daglicht
een massage
romantiek
donkere chocolade of pikante pepers 

Endorfine zorgt ervoor dat je je goed
voelt, en maskeert lichamelijke pijn. Het
zorgt er zo bijvoorbeeld door dat sporters
toch kunnen blijven doorgaan (denk aan
de runner's high), of dat je minder pijn
voelt tijdens een bevalling. Maar ook in
minder extreme omstandigheden is dit
een natuurlijke pijnstiller.

Je lichaam maakt meer endorfine aan bij:
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meditatie
zonneschijn
wandelen in de natuur
zwemmen, fietsen, lopen
kurkuma

Serotonine regelt je gemoedstoestand en
zorgt voor een positieve kijk op het leven,
het regelt je dag- en nachtritme, zorgt er
voor dat we ons veilig voelen en het geeft
aan onze hersenen door wanneer de
maag vol zit.

Je lichaam maakt extra serotonine aan
door:
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het afwerken van een taak
lijstjes afvinken
zelfzorg
eten
kleine overwinningen vieren
voldoende slapen

Dopamine zorgt er voor dat we
gemotiveerd kunnen zijn en genieten, het
zorgt er voor dat we ons gewaardeerd,
beloond en bevestigd voelen.

Je lichaam geeft extra dopamine vrij door:
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knuffelen
spelen met een huisdier
een baby vasthouden
complimenten geven en krijgen
romantiek
iemand in de ogen kijken
pure chocolade

Oxytocine wordt het knuffelhormoon
genoemd. Het versterkt je gevoel van
welzijn, intimiteit en verbondenheid met
anderen. Het geeft een gevoel van
vertrouwen en brengt je lichaam tot rust.
Je lichaam geeft meer oxytocine vrij door:
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Kies uit deze happiness hacks 2
geluksverhogende activiteiten uit die je
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BEING HAPPY NEVER
GOES OUT OF STYLE.
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Je spiegellijstje kon je ondertussen
waarschijnlijk al van buiten opzeggen. En
je kaartje had een heel speciale
boodschap voor je vandaag. Je weet ook
al welke happiness hacks je vandaag gaat
doen.

Dan wil ik je nog uitnodigen voor een
stukje reflectie.
Ga er rustig bij zitten en ga even na hoe je
je aan het begin van deze week voelde.
Lees het werkboek nog eens door, met
jouw aanvullingen en antwoorden. 

Dag 7: Reflectie
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Wat vond je moeilijk? Hoe komt dat? Wat
heeft je geholpen om het toch te doen?
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Dag 7
En wat vond je net leuk om doen? Wat
inspireerde je het meeste? Waar heb je
het meeste aan gehad?
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YAY YOU!
Je hebt heel het workbook afgewerkt! 

En daarmee ben je meteen 7 stappen
opgeschoven op je weg.
Ik ben alvast blij voor jou, hopelijk ben jij
dat ook :) 

Proficiat!

Wil je me laten weten dat je met het
werkboek aan de slag ging? Ik ben vooral op
Instagram actief. Connecteer gerust met me
en laat me weten hoe het was!
https://www.instagram.com/dianaklose/

-46-

https://www.instagram.com/dianaklose/


www.gewoongezonder.be

Positiever in het leven staan

Workbook

THE BEST 
IS YET TO BE.


