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War e  Co n n e c t i e



De wereld heeft nu leiders nodig. En jij bent er een.

Welkom bij de Global Priority Solutions (GPS) RoundTable ™ -methodologie. In deze tijd van 
wereldwijde onzekerheid en sociale afstandelijkheid, heeft het GPS-leiderschapsteam het voor-
recht om u dit discussiemateriaal te geven om verbinding te bevorderen, bewustzijn te bev-
orderen, persoonlijke groei aan te moedigen en vooral hoop te brengen. We hebben deze 6 
waarden specifiek gekozen voor deze cruciale tijd in de geschiedenis. Dit is niet het moment om 
onszelf in afleiding te begraven of door angst te worden verteerd. We moeten opzettelijk zijn over 
wat onze aandacht verdient. We moeten nu meer dan ooit beseffen hoe belangrijk het is relaties 
te waarderen en hoop te cultiveren.

Transformatie begint bij mij. Ieder van ons speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
onszelf, onze gezinnen en onze gemeenschappen. Wanneer zich moeilijkheden voordoen, zijn 
het de juiste dingen doen, de moeilijke oproep doen en het licht van hoop en mogelijkheid schi-
jnen wat sterke leiders creëert en de zaden van belofte voor een betere toekomst zaait.

Het is onze oprechte wens dat u dit materiaal gebruikt om te communiceren en contact te 
maken met familie, vrienden en zakenpartners op een hartniveau dat zowel het beste in elk lid 
van de groep onthult als naar boven haalt. De RoundTables ™ zijn een beproefde methodologie 
van tweerichtingscommunicatie waarbij mensen transparant zijn, zelfopenbaring wordt ervaren 
en mensen naar elkaar toe groeien naarmate ze samen groeien. Ze kunnen persoonlijk of vir-
tueel via uw telefoon of webcam worden gedaan. Als team hebben we deel uitgemaakt van vele 
geweldige en mooie virtuele RoundTables ™ en dagen je uit om deze tijd te gebruiken waarin we 
onze fysieke afstand bewaren om op een dieper niveau verbinding te maken.

Het is tijd om mededogen te tonen, het goede voorbeeld te geven, in wijsheid te wandelen, aan 
onze angsten te twijfelen en in ons geloof te geloven. Alleen jij kunt een verschil maken.

We zijn hierin samen. E in ons geloof. Alleen jij kunt een verschil maken.

Het GPS-team

Jerry Anderson, Mike Poulin, Bernie Torrence, Carol Yoder and Dawn Yoder

WELKOM!

Toestemming om één exemplaar voor persoonlijk gebruik te downloaden 
en af te drukken in een Virtual RoundTable ™ op www.globalpriority.org.

Dit boek mag niet worden verkocht of verspreid.
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De aanpak van de Ronde Tafel™ is eenvoudig maar effectief. Iedereen begrijpt de waarde van 
tweerichtingscommunicatie. De meest gebruikte vorm van training is echter eenrichtingsverkeer, 
waarbij één persoon praat en de ander luistert. Dit mag dan een goede manier zijn om informatie over 
te brengen, maar het is niet effectief om verandering te bereiken. 
Ronde Tafels maken gebruik van tweerichtingscommunicatie in een gestructureerde omgeving. 
Ideeën worden niet aangeleerd, ze worden gefaciliteerd. Een Ronde Tafel wordt door een vooraf 
aangewezen persoon geleid, maar alle deelnemers delen vanuit hun eigen ervaring, met als gevolg dat 
iedereen gelijktijdig groeit. Ronde Tafels zijn erg effectief omdat:

• Ze vinden plaats in kleine groepen van vier tot tien personen.
• Ze duren meestal tussen de dertig (vier personen) en zestig (tien personen) 

minuten. 
• Ze geven iedere deelnemer een “stem” en de mogelijkheid om te winnen. 
• Ze zijn ontworpen om persoonlijke groei te benadrukken en te stimuleren. 

Module 1
1. Houding 

2. Hard werken

3. Eerlijkheid

4. Luisteren 

5. Doelen

6. Sparen

7. Verantwoordelijkheid

8. Geduld

9. Vrijgevigheid

10. Conflictoplossing 

Module 2 
1. Mensen begrijpen

2. Feiten

3. Betrouwbaarheid 

4. Grenzen 

5. Vergeving 

6. Schuld

7. Gezond verstand

8. Ambitie 

9. Confrontatie 

10. Zelfbeheersing

Module 3 
1. Inspiratie 

2. Motieven

3. Ontwikkeling van 
personen

4. Druk

5. Richting

6. Eigenaarschap

7. Transparantie 

8. Kritiek 

9. Emoties 

10. Gezond denken 

Module 4 
1. Nederigheid 

2. Invloed 

3. Productiviteit 

4. Veerkracht 

5. Ethiek 

6. Beoordeling 

7. Correctie

8. Planning 

9. Investeren 

10. Uitmuntendheid 

Module 5 
1. Hoop 

2. Respect 

3. Voorbereiding

4. Eigenwaarde

5. Creativiteit 

6. Teamwerk 

7. Connectie

8. Inlevingsvermogen
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DE 45+ PRINCIPES

DE RONDE TAFEL™ METHODIEK
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• Evalueer hoe het nu -vandaag- met je gaat op een schaal 
van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor ‘heel slecht’ en 10 voor 
‘perfect’. Wees eerlijk naar jezelf, en vermijd het cijfer 5. 
Om eerlijk te blijven, bedenk dan welk cijfer je partner, 
kinderen of collega’s je zouden geven. 

• Geef aan waarom je jezelf dit cijfer hebt gegeven. 
• Geef aan welke voordelen je zou kunnen behalen als je 

dit cijfer verhoogt.
• Denk aan iemand die jij kent die dit principe hanteert, en 

beschrijf wat jij aan deze persoon bewondert. 
• Kies voor deze week een kleine, haalbare en meetbare 

actie om dit principe na te leven. Stel jezelf de vraag ‘wie, 
wat, waar en wanneer’ om je te helpen de actie concreet 
te beschrijven. 

• Lees het principe dagelijks. Check tijdens het lezen het 
bijbehorende vak (M, D, W, D, V, Z, Z).

1. Elk persoon krijgt een minuut om het resultaat van de actiestap van afgelopen week te delen, te 
beginnen met de facilitator en dan de kring rondgaand. 

2. Ledereen krijgt de beurt om een gedeelte te lezen uit het principe van die week, te beginnen met 
de facilitator en dan de kring rondgaand totdat alle onderdelen hardop zijn voorgelezen. Tijdens het 
lezen van een gedeelte onderstreept iedereen de gedachten die hem of haar het meest aanspreken.

3. Elk persoon krijgt een minuut om te delen welk gedeelte hij of zij heeft onderstreept en waarom dit 
belangrijk is, te beginnen met de facilitator en dan de kring rondgaand. 

4. Ledereen krijgt twee of drie minuten om antwoorden op te schrijven in het vak Evaluatie en Actie. 

5. Elk persoon deelt wat hij of zij heeft opgeschreven in het vak Evaluatie en Actie, te beginnen met de 
facilitator en dan de kring rondgaand. 

INVULLEN VAN HET EVALUATIEVAK

VIJF STAPPEN OM TE FACILITEREN

Het Principe van Luisteren

Wat?
Wanneer?
Met wie?

Geef uzelf een cijfer van 
1 tot 10.

Waarom gaf u uzelf dit 
cijfer?

Ik blijf TV kijken wanneer mijn 
partner met me praat. 

Welke voordelen kunt u 
behalen door uw cijfer 

te verhogen?

Mijn partner zal zich meer door 
mij gewaardeerd voelen.

Kent u iemand die dit 
principe demonstreert 

& waarom?

Stefan. Hij laat altijd alles 
liggen zodra ik zijn kantoor 
binnenkom en geeft me alle 

aandacht.
Beschrijf een specifieke 

actiestap die u 
vandaag wilt nemen 
om in dit principe te 

groeien.

Vanavond zal ik mijn excuses 
aanbieden aan mijn partner 
en 10 minuten lang zonder 

onderbrekingen naar hem / haar 
luisteren.

Checklist voor het 
dagelijks lezen van dit 

principe.
M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X

X
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Luisteren

Luisteren gaat verder dan horen. Luisteren 
is horen om te begrijpen. Omdat we deze 
specifieke vaardigheid dagelijks gebruiken, 
vinden we het meestal heel gewoon. Het 
ontwikkelen van onze luistervaardigheden 
kan veel impact hebben op ons leven. Hoe 
goed wij luisteren kan grote invloed hebben 
op onze relaties en kans van slagen.

Gebrekkige communicatievaardigheden zijn 
vaak de oorzaak van het tekortschieten in 
onze persoonlijke en professionele relaties. 
Luisteren is een belangrijk onderdeel van 
communicatie. Als we de mensen om ons 
heen niet goed begrijpen, komt dit vaak 
omdat we niet goed luisteren. Dit geldt zowel 
voor het praten met een collega als met een 
partner. Door beter te luisteren, verbeteren 
we ons vermogen om te verbinden met de 
mensen waar we dagelijks mee omgaan, en 
zullen we ze beter begrijpen.

Om zo goed mogelijk te kunnen luisteren, 
moeten we interne en externe afleidingen 
opzij leggen, zodat we kunnen luisteren 
zonder oordeel of onderbreking. Om op dit 
niveau te luisteren moeten we zowel mentaal 
als emotioneel in een gesprek investeren. Dit 
betekent dat we aandachtig en betrokken zijn 
wanneer de ander praat. We moeten stoppen 
met wat we aan het doen zijn, oogcontact 
maken, en op hun woorden letten. Dit klinkt 
makkelijk, maar de meeste mensen luisteren 
meestal niet op dit niveau.

Door betere luisteraars te worden, worden 
we doeltreffender in onze persoonlijke en 

professionele relaties. We worden ook 
beter in het beïnvloeden, overtuigen en 
onderhandelen. We worden efficiënter 
met klanten. We worden effectiever in 
het samenwerken met teamleden. Onze 
familierelaties worden versterkt.  In elke 
situatie of omstandigheid hebben we profijt 
van het luisteren naar anderen.

Luisteren heeft niet alleen effect op ons 
succes en prestaties, maar ook op ons 
vermogen om te groeien. We groeien omdat 
we leren. Goede luisteraars zijn altijd op zoek 
hoe ze kunnen leren van de mensen om hen 
heen. Ze begrijpen dat ze van iedereen die 
ze ontmoeten iets kunnen leren. Wanneer 
we mensen waarderen en proberen hen 
te begrijpen, kunnen we hun wijsheid en 
ervaring in ons opnemen. Wijsheid wordt 
verkregen door continu tijd en energie te 
steken in het luisteren, leren, observeren en 
begrijpen.

VOORDELEN
Toepassing van het principe van Luisteren 
geeft de volgende voordelen:

1. Er ontstaat wederzijds respect met de 
mensen in uw leven. Wanneer u waardeert 
wat anderen te zeggen hebben, laat u zien 
dat u hen en hun standpunt waardeert. 
Dit zorgt voor gedeelde loyaliteit en 
vertrouwen.

2. U zult vaardigheden ontwikkelen om 
conflicten op te lossen. Zelfs bij de meest 
instabiele mensen of situaties kan de rust 
worden hersteld als er naar hen geluisterd 
wordt.

HET PRINCIPE VAN 

“De belangrijkste basisbehoefte van de mens is begrijpen en begrepen 
te worden. De beste manier om mensen te begrijpen is door naar hen te 
luisteren.” – Ralph Nichols

Auteur: Dawn Yoder

Aanwijzingen: Lees om beurten onderstaande 
teksten. Onderstreep tijdens het lezen de 
gedachten die u aanspreken.

Wat was uw 
actiestap 
afgelopen 

week? 

Wat waren de 
resultaten?
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3. U zult leren en groeien door te luisteren 
naar de waardevolle kennis en ervaring van 
anderen.

4. U zult gunst en invloed krijgen bij mensen 
omdat ze weten dat het voor u belangrijk 
is wat ze te zeggen hebben en hoe ze zich 
voelen.

5. U creëert een positieve omgeving door 
conflicten en misverstanden te vermijden.

KENMERKKEN
1. Deze mensen zijn gedisciplineerde 

luisteraars. Ze kiezen er bewust voor om 
minder te praten en meer te luisteren. 

2. Deze mensen willen graag leren. In iedere 
situatie en elk gesprek zoeken ze continu 
naar mogelijkheden om te groeien. 

3. Deze mensen willen de waarheid weten. 
Ze zijn niet tevreden met oppervlakkige 
informatie, dus stellen ze vragen om 
duidelijkheid en een beter begrip van 
conflicten of situaties te krijgen. 

4. Deze mensen bemiddelen bij tegengestelde 
standpunten. Ze zijn meer bezig met wat 
juist is dan met wie er gelijk heeft. 

5. Deze mensen ontwikkelen thuis en op 
het werk hechte relaties. Door goed te 
luisteren naar hun wensen en behoeften 
geven ze anderen het gevoel gewaardeerd 
en belangrijk zijn.

TE VOLGEN STAPPEN
1. Luister met een open instelling. Beluister 

en benader alle kanten van een probleem 
vanuit alle invalshoeken. 

2. Stop waar u mee bezig bent, maak 
oogcontact en zorg dat u volledig betrokken 
bent. Geef de ander uw onverdeelde 
aandacht. Zorg dat u niet wordt afgeleid 
door telefoontjes, e-mails en mogelijke 
andere afleidingen. 

3. Luister onbevooroordeeld. Als u het 
gesprek aangaat met een niet oordelende 
houding, creëert u het vertrouwen dat 

nodig is om een open en eerlijk gesprek te 
hebben. 

4. Stel vragen. Zorg dat u echt begrijpt wat de 
ander bedoelt. Vermijd misverstanden door 
vervolgvragen te stellen. Omschrijf of vat de 
gedachten van de ander samen om te laten 
zien dat u luistert en om er zeker van te zijn 
dat u hun standpunt echt begrijpt.  

5. Vermijd de verleiding om na te denken wat 
u straks gaat zeggen. Geef aandacht aan 
wat de ander zegt voordat u uw antwoord 
formuleert. 

Listening - Revised 09/01/15

Bedenk … Gedachten worden acties. 
Acties worden gewoontes. Gewoontes 

worden onze bestemming.

EVALUATIE EN ACTIES
Geef uzelf een cijfer van 1 

tot 10.

Waarom gaf u uzelf dit 
cijfer?

Welke voordelen kunt u 
behalen door uw cijfer te 

verhogen?

Kent u iemand die dit 
principe demonstreert and 

waarom?

Beschrijf een specifieke 
actiestap die u vandaag 

wilt nemen om in dit 
principe te groeien.

Checklist voor het dagelijks 
lezen van dit principe M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat?
Wanneer?
Met wie?
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Het principe van Zelfbeheersing betekent dat we 
onze woorden inhouden, nadenken voordat we 
iets zeggen, en overwegen hoe we een boodschap 
het beste kunnen overbrengen. Zodra woorden 
zijn uitgesproken, kunnen ze niet meer worden 
teruggenomen. We kunnen wel voorkomen dat 
we die woorden uitspreken. Zelfbeheersing is 
de sleutel tot een succesvolle relatie, zowel 
persoonlijk als professioneel. Daarentegen geeft 
niets iemand zoveel leven en energie als de juiste 
woorden die op de juiste tijd worden gesproken. 
Benjamin Franklin heeft ooit gezegd, “Denk eraan 
om niet alleen het juiste op het juiste moment te 
zeggen, maar meer nog, zeg nooit het verkeerde 
op een verleidelijk moment.”
Een van de grootste uitdagingen op het gebied 
van zelfbeheersing is te onthouden dat we niet 
alles hoeven te delen wat in ons opkomt. Hoe 
vaak zijn we niet in problemen gekomen door te 
veel praten? Roddelen en het verspreiden van 
geruchten veroorzaken breuken die scheiding 
brengen tussen ons en onze gezinsleden en 
vrienden. Het zal ook afbreuk doen aan onze 
geloofwaardigheid, waardoor anderen ons niet 
vertrouwen. Ook al is het goed om vriendelijk en 
sociaal te zijn, we moeten erop toezien dat we 
onze tong in toom houden en niet opscheppen, 
overdrijven of over anderen praten. Het te snel 
uiten van onze ideeën kan pijnlijke en langdurige 
consequenties met zich meebrengen.
Het kan maanden duren voordat een lichamelijke 
wond geneest, maar een geestelijke wond kan 
een leven lang duren. Zelfs de sterkste, meest 
zelfverzekerde persoon kan ontmoedigd worden 

door schadelijke woorden. Woorden hebben de 
kracht om dromen te begraven, eigenwaarde af te 
breken en potentie te vernietigen. Vaak wijzen we 
op de fouten en slechte gewoonten van anderen, 
maar herkennen niet hun talenten en potentie, 
waardoor mensen de hoop verliezen of van ons 
verwijderd raken. Het kan jaren duren voordat 
mensen hier overheen komen en herstellen van 
de pijnlijke dingen die we hebben gezegd.
Woorden die we hebben uitgesproken blijven 
voor altijd hangen, en zullen uiteindelijk bij ons 
terugkomen. Wat het nog ingewikkelder maakt 
is dat wat we zeggen net zo belangrijk is als 
hoe we het zeggen. De toonzetting, uitdrukking 
en  houding waarmee we onze gedachten 
overbrengen spreken boekdelen, en hebben 
enorme invloed op de luisteraar. De meesten van 
ons denken wel twee keer na voordat ze iemand 
slaan, maar meestal denken we niet twee keer 
na voordat we in woede uitbarsten met gemene, 
beledigende en intimiderende woorden.
Zelfbeheersing is een discipline die wordt bereikt 
door volharding en eerlijkheid. We kunnen goede 
of slechte situaties creëren door de kracht van 
onze woorden. Wees daarom voorzichtig met uw 
tong: uw toekomst hangt ervan af.

VOORDELEN 
Toepassing van het principe van Zelfbeheersing 
geeft de volgende voordelen: 
1. U voorkomt spijt die veroorzaakt zou worden 

als u iets kwetsends of ongepasts zou zeggen.
2. U wint het vertrouwen van anderen en zij 

zullen openstaan voor uw mening. Door 
het vermijden van zinloze en vernietigende 
woorden bent u geloofwaardig gebleken.

HET PRINCIPE VAN 

“Een snel antwoord kan alles kapotmaken.”
    – Vrij vertaald uit Koning Solomon

Auteur: Dawn Yoder

ZeLfbeheersing Wat was uw 
actiestap 
afgelopen 

week? 

Wat waren de 
resultaten?

Aanwijzingen: Lees om beurten onderstaande 
teksten. Onderstreep tijdens het lezen de 
gedachten die u aanspreken.
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3. U krijgt inzicht in mensen en situaties en kunt 
beter analyseren. Wanneer mensen erop 
vertrouwen dat u een redelijke reactie geeft, 
zullen ze eerder transparant naar u zijn.

4. U zult beter kunnen communiceren. U gebruikt 
inzichten die u heeft verkregen door te luisteren 
om betere antwoorden te formuleren en te 
praten op een manier die anderen makkelijk 
kunnen begrijpen.

5. U zult meer rust en productiviteit ervaren in uw 
overleg met anderen. Uw energie zal gericht 
zijn op het vinden van oplossingen in plaats 
van op ruzie maken.

 KENMERKKEN
1. Deze mensen zijn consistent en bewaken hun 

integriteit. Ze zijn één van denken, spreken 
en handelen. Ze zijn zich ervan bewust dat 
anderen hun overtuigingen en principes 
interpreteren aan de hand van wat en hoe ze 
iets zeggen.

2. Deze mensen denken na voordat ze iets 
zeggen. Ze hebben geen uitbarstingen en 
praten niet langs elkaar heen. Ze beseffen dat 
hun woorden laten zien wie ze zijn, en kiezen 
hun woorden daarom zorgvuldig.

3. Deze mensen zoeken naar mogelijkheden om 
anderen te helpen en te bemoedigen.

4. De houding van deze mensen richt zich op 
het bieden van hulp en herstel aan anderen 
in plaats van een neerbuigende, afwijzende of 
agressieve houding.

5. De reactie van deze mensen wordt niet bepaald 
door omstandigheden of emoties.

TE VOLGEN STAPPEN
1. Neem bewust een moment om na te denken 

voordat u iets zegt. Uw woorden hebben 
kracht. Gebruik uw kracht wijs. 

2. Besef de kracht van de juiste woorden 
op het juiste moment. Feliciteer anderen 
en bemoedig hen. In veel gevallen kan dit 
levens, omstandigheden en bestemmingen 
veranderen.

3. Schrijf op wat u wilt zeggen. Als u een conflict 
met iemand hebt, is dit een goede manier 
om u te helpen de beste aanpak te vinden 
om het probleem op te lossen. Wanneer u 

opschrijft wat u wilt zeggen, geeft u uzelf de 
gelegenheid om uw woorden te evalueren, 
corrigeren en bij te schaven. Dit zal u helpen te 
praten op een manier die de ander begrijpt, uw 
gedachten erbij te houden, en te voorkomen 
dat u antwoord geeft vanuit emotie of als de 
gemoederen verhit zijn.

4. Probeer kalm te blijven. Als u negatieve emoties 
begint te ervaren, haal dan diep adem en wacht 
een paar seconden voordat u reageert. Als u 
nog steeds geneigd bent te snel te reageren, 
stel dan een verduidelijkende vraag en luister 
in plaats van te antwoorden.

5. Vermijd roddel en het verspreiden van 
geruchten. Als u roddel of geruchten van 
anderen hoort, probeer dan van onderwerp te 
veranderen of verlaat het gesprek. Neem uzelf 
voor niet te roddelen of geruchten die u hoort 
te verspreiden. 

Restraint - Rev. 01/23/17

Bedenk … Gedachten worden acties. 
Acties worden gewoontes. Gewoontes 

worden onze bestemming.

EVALUATIE EN ACTIES
Geef uzelf een cijfer van 1 

tot 10.

Waarom gaf u uzelf dit 
cijfer?

Welke voordelen kunt u 
behalen door uw cijfer te 

verhogen?

Kent u iemand die dit 
principe demonstreert and 

waarom?

Beschrijf een specifieke 
actiestap die u vandaag 

wilt nemen om in dit 
principe te groeien.

Checklist voor het dagelijks 
lezen van dit principe M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat?
Wanneer?
Met wie?
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eigenwaarde 

Eigenwaarde bestaat uit de gedachten en 
gevoelens die we over onszelf hebben. Het 
beantwoordt de vraag, “Wat vind ik van mezelf?” 
Het heeft meer dan  wat ook invloed op ons 
gedrag en onze prestaties. We kunnen nooit meer 
worden dan wat we over onszelf geloven. Als we 
geen geloof hebben in onszelf,  beperken we onze 
mogelijkheden, ongeacht de ideeën of kansen die 
we hebben. Ons zelfbeeld schommelt mee met 
onze interne gesprekken. We hebben altijd de keus 
om op een gezonde of ongezonde manier naar 
onszelf te kijken. 

Een gezonde eigenwaarde betekent dat we in 
staat zijn om onszelf accuraat te beoordelen. We 
erkennen onze sterktes en zwaktes. We zijn zeker 
genoeg van onszelf om te erkennen dat we anderen 
nodig hebben, en geven anderen snel waardering. 
We staren ons niet blind op onze tekortkomingen 
of mogelijk gebrek aan vermogen of middelen. 
In plaats daarvan staan we onszelf toe om onze 
overwinningen te vieren, onze fouten te vergeven 
en de dingen waar we van nature goed in zijn te 
ontwikkelen.

We zouden geneigd kunnen zijn om te denken dat 
we teveel eigenwaarde hebben, maar dat is zelden 
het geval. Opscheppen of anderen kleineren is 
geen teken van een gezonde eigenwaarde, net 
zoals het negatief over onszelf spreken geen teken 
van bescheidenheid is. Het is eerder een teken dat 
we voelen dat we tekortschieten. Misschien zijn we 
bang voor of worstelen we met wat goed is aan 
onszelf. 

Als we een ongezonde eigenwaarde hebben, zijn 
we onszelf continu aan het evalueren. Dit leidt 
ertoe dat we onszelf onbetekenend vinden en niet 

geschikt om iets van waarde te doen. We hebben 
het gevoel dat we geen waardering verdienen, 
zelfs niet voor de dingen die we goed deden. We 
besteden veel tijd aan het onszelf bekritiseren en 
focussen op wat we missen. We onderschatten 
wellicht onze meningen, ideeën, vaardigheden en 
middelen. We geloven dat anderen veel bekwamer 
of succesvoller zijn en hebben moeite om positieve 
feedback te accepteren.

Elk persoon heeft waarde. Velen van ons delen 
dezelfde interesses en talenten, maar iedereen is 
origineel; niemand van ons is precies hetzelfde. 
Daarom zijn we allemaal in staat om iets unieks in 
onze omgeving te brengen. Als we een gezonde 
eigenwaarde hebben en we de waarde binnenin 
ons zien, kunnen we bijdragen wat we hebben en 
een verschil maken voor anderen.

VOORDELEN
Toepassing van het principe van Eigenwaarde 
geeft de volgende voordelen:

1. U bent gelukkig en zeker van uzelf. Dit helpt u om 
uit te stijgen boven beperkende denkpatronen 
en naar uw potentieel toe te groeien.

2. U ontwikkelt gezonde relaties. U bent niet 
verdedigend of zielig. U bent in staat om grenzen 
te stellen en moeilijkheden te overwinnen als u 
een probleem met iemand heeft.

3. U ontwikkelt een gezond vertrouwen. Of u nu aan 
een project werkt of een presentatie voorbereidt, 
u gelooft genoeg in uzelf om alles te geven.

4. U krijgt meer succes. Als u voor uitdagingen 
staat, gaat u ze niet uit de weg. U ziet ze als 
kansen om oplossingen te vinden en obstakels 
te overwinnen. 

5. U wordt ambitieus. Onderzoek wijst uit dat 
mensen met een gezonde eigenwaarde 

HET PRINCIPE VAN 

“De belangrijkste mening die je hebt, is de mening die je over jezelf 
hebt, en de belangrijkste dingen die je op een dag zegt, zijn de dingen 
die je tegen jezelf zegt.” – Auteur Onbekend

Auteur: Dawn Yoder

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.

Wat was uw 
actiestap 
afgelopen 

week? 

Wat waren de 
resultaten?
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ambitieuzer zijn dan mensen met een geringe 
eigenwaarde, omdat ze genoeg in zichzelf 
geloven om het te proberen.

KENMERKKEN
1. Deze mensen hebben vertrouwen in hun 

vaardigheden en beslissingen. Ze kennen 
hun sterktes en doen er moeite voor ervan te 
profiteren. Ze nemen verantwoordelijkheid voor 
hun beslissingen, en staan niet toe dat ze door 
anderen worden overheerst.

2. Deze mensen staan open voor feedback en 
leren. Dit helpt hen om correcties aan te brengen 
en continu te verbeteren. 

3. Deze mensen hebben realistische verwachtingen 
voor henzelf en anderen. Ze verwachten niet dat 
anderen perfect zijn, en oordelen niet te streng 
over zichzelf of anderen.

4. Deze mensen zijn niet snel beledigd. Ze zijn 
niet overgevoelig voor opmerkingen gemaakt 
door anderen, en gaan er niet van uit dat elke 
negatieve opmerking of uitdrukking tegen hen is 
gericht.

5. Deze mensen zijn echt. Ze veranderen niet om 
indruk te maken op anderen of om erbij te horen.

6. Deze mensen vinden hun waarde niet in de 
mening die anderen over hen hebben. Als ze iets 
negatiefs horen, denken ze er objectief over na. 
Als het terecht is, zullen ze iets veranderen. Als 
het niet terecht is, laten ze het gaan en maken 
zich er niet druk om.

 

TE VOLGEN STAPPEN
1. U bent uw eigen beste vriend. Er wordt continu 

een gesprek in uw hoofd gevoerd. U bent de 
enige die kunt sturen wat er wordt gezegd. Praat 
tegen uzelf zoals u tegen uw beste vriend zou 
praten. Bemoedig in plaats van te bekritiseren. 
Wees opbouwend in plaats van afbrekend. Een 
positief intern gesprek zal uw houding en leven 
veranderen.

2. Accepteer complimenten. Neem de lof van 
anderen aan en wordt bemoedigd door hun 
vriendelijke woorden. Wijs complimenten niet 
af op basis van hoe u zichzelf op dat moment 
voelt. Zoek naar een gelegenheid om zelf ook 
complimenten te geven. Als u op zoek gaat naar 
het goede in uzelf en anderen, zult u het vinden.

3. Wees de beste versie van uzelf. Vergelijk uzelf 
niet met anderen en benadeel uw waarde niet. 

Kies één ding dat u deze week kunt doen om te 
verbeteren en naar uw potentieel toe te groeien.

4. Focus op waar u invloed kunt hebben. Als u niet 
blij bent met iets van uzelf dat u kunt veranderen, 
begin dan vandaag. Als het iets is dat u niet kunt 
veranderen, blijf er dan niet in hangen. U druk 
maken over dingen waar u niets aan kunt doen 
is verspilde energie en zal een negatieve invloed 
hebben op uw eigenwaarde.

5. Doe iets voor een ander. Neem uzelf voor deze 
week één ding voor iemand anders te doen. Als 
u anderen helpt en ziet hoe u een verschil kunt 
maken, zorgt dat ervoor dat u  positief bent over 
wie u bent en wat u kunt bijdragen. 

6. Leer van uw fouten en ga door. Fouten maken 
hoort bij het groeiproces. In plaats van te denken, 
“Ik kan helemaal niets goed doen,” concentreer 
u op wat u hebt geleerd en hoe u dat kunt 
gebruiken om als persoon te ontwikkelen. Blijf 
niet hangen in uw fouten. Vergeef uzelf, leer en 
ga door.

Self-Esteem - Rev. 01/23/17

Bedenk … Gedachten worden acties. 
Acties worden gewoontes. Gewoontes 

worden onze bestemming.

EVALUATIE EN ACTIES
Geef uzelf een cijfer van 1 

tot 10.

Waarom gaf u uzelf dit 
cijfer?

Welke voordelen kunt u 
behalen door uw cijfer te 

verhogen?

Kent u iemand die dit 
principe demonstreert and 

waarom?

Beschrijf een specifieke 
actiestap die u vandaag 

wilt nemen om in dit 
principe te groeien.

Checklist voor het dagelijks 
lezen van dit principe M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat?
Wanneer?
Met wie?
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VergeVing

We zijn allemaal wel eens gekwetst door de 
daden van een ander. Velen van ons hebben 
bijvoorbeeld kritiek, verraad of wraakacties 
meegemaakt door vrienden, familieleden of 
collega’s. Ter bescherming van onszelf is het dan 
verleidelijk om te blijven steken in onze gevoelens 
van woede, pijn en verbittering. We zouden de 
persoon die ons heeft beledigd zelfs wel willen 
straffen. Deze gevoelens beginnen weliswaar 
klein, maar als we er niet mee afrekenen, kunnen 
ze groter en krachtiger worden. Als we deze 
negatieve gevoelens toestaan om onze positieve 
gevoelens over te nemen, zullen we overweldigd 
worden door ons gevoel van onrecht.
Deze wonden kunnen ons gevangen houden in 
het verleden. Ook al is onze verbittering gericht 
op de ander, toch is degene die echt lijdt degene 
die aan de pijn vast blijft houden. Als wij onze 
energie gebruiken om boos te zijn, kunnen we 
die energie niet gebruiken om alles uit onszelf 
te halen en een goede toekomst op te bouwen. 
Maar door te vergeven, kunnen we genezen en 
vrede en geluk ervaren.
Vergeving heeft maar één ding nodig, nl. 
een beslissing om pijn uit het verleden los te 
laten. Het is belangrijk te weten dat we ervoor 
kunnen kiezen om wel een persoon te vergeven 
maar niet hun daden. Vergeving betekent niet 
voorbijgaan aan iemands verantwoordelijkheid 
in de situatie en het bagatelliseert ook niet 
het kwaad dat was verricht. Misschien zal de 

daad die ons kwetst altijd deel uitmaken van 
ons leven, maar vergeving kan zijn grip op ons 
verminderen. Als wij leren te vergeven, blijven 
we niet langer hangen in de ervaringen uit het 
verleden. Het is onmogelijk om te leven in het 
verleden en tegelijkertijd gebruik te maken van 
de huidige kansen of vooruit te plannen voor de 
toekomst.
Net zo goed als dat we anderen moeten 
vergeven, zouden we ook wel eens om vergeving 
moeten vragen. Net zo goed als wij allemaal wel 
eens zijn gekwetst door iemand anders, hebben 
wij zelf ook allemaal wel eens anderen gekwetst. 
We kunnen in het verleden blijven hangen door 
onze schuldgevoelens of dingen waar we niet 
mee hebben afgehandeld. Door er echter voor te 
kiezen om oprecht en berouwvol om vergeving te 
vragen, kunnen we onszelf vergeven, ongeacht 
hoe de ander reageert. We moeten ons realiseren 
dat wij nooit zeggenschap hebben over anderen 
dan onszelf. Als wij vergeven of om vergeving 
vragen, doen we dit omdat dit het juiste is om 
te doen.

VOORDELEN
Als u bezig bent met vergeving, zult u de 
volgende voordelen ervaren: 
1. U zult uw psychisch welzijn verbeteren.
2. Als u oud zeer en boosheid loslaat, zult u 

een gevoel van vrede ervaren.
3. Als u uzelf en anderen accepteert, zult u 

gezondere relaties hebben.

DE WAARDE VAN

‘Als u waarde hecht aan vergeving, kiest u voor het afleggen van 
rancunes, verbittering en wrok.’  –  Lewis B. Smedes

Auteur: Dawn Yoder

Anweisungen: Lesen Sie reihum die 
untenstehenden Absätze. Unterstreichen Sie 
beim Lesen die Gedanken und Ideen, die Ihre 
Aufmerksamkeit erregen.

Wat was uw 
actiestap 
afgelopen 

week? 

Wat waren de 
resultaten?
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4. Als u niet langer gefocust bent op het 
verleden, zult u in staat zijn om u te richten 
op het verbeteren van uzelf en uw toekomst.

5. U zult uw humeur beter kunnen beheersen.
6. U loopt minder kans op depressiviteit, angst 

en druggebruik.U zult de stress in uw leven 
verminderen, hetgeen uw gezondheid ten 
goede komt.

KENMERKKEN

1. Deze mensen zijn vrij van rancune en 
verbittering, met als gevolg dat ze de pijn 
en macht van het verleden laten varen.

2. Deze mensen begrijpen dat vergeving is 
gebaseerd op een rationele beslissing in 
plaats van op hun emoties.

3. Deze mensen kiezen ervoor om zich te 
richten op hun toekomst in plaats van op 
pijnlijke ervaringen uit het verleden.

4. Deze mensen nemen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen daden, en vragen om 
vergeving als het nodig is.

5. Deze mensen doen er moeite voor om 
zichzelf en anderen te begrijpen en te 
accepteren.

TE VOLGEN STAPPEN

1. Zet uw trots opzij. Laat trots u niet afhouden 
van de vrijheid van vergeving.

2. Probeer de situatie te bekijken vanuit het 
perspectief van de ander. Soms zijn we 
gekwetst door iemands daden ook al waren 
ze goed bedoeld. Probeer hun kijk op de 
situatie te begrijpen.

3. Vraag om vergeving. Als u iets verkeerd 
heeft gedaan, of er zijn nog dingen in uw 
leven waar u niet mee hebt afgehandeld, ga 
dan naar de ander en vraag om vergeving. 
Vergeef uzelf, ongeacht of u vergeving 
krijgt. Zodra u heeft geprobeerd het goed te 
maken, kunt u de situatie van u afzetten.

4. Kies ervoor te vergeven voor uw eigen 
gemoedsrust. Het kan moeilijk zijn om 
iemand te vergeven die u heeft gekwetst, 
maar u schaadt uzelf als u het niet doet. Laat 
het los.

5. Realiseer u dat u dezelfde daad soms 
meerdere keren moet vergeven.  Afhankelijk 
van de zwaarte van de pijn, moet u er soms 
voor kiezen om meerdere keren te vergeven 
voordat u werkelijk vrede hebt.

6. Zoek hulp. Misschien heeft u hulp van buiten 
nodig als u zelf niet weet hoe u met het 
toegebrachte leed om moet gaan. Wees niet 
bang om hulp te vragen.

Forgiveness - Rev. 03/09/16

Bedenk … Gedachten worden acties. 
Acties worden gewoontes. Gewoontes 

worden onze bestemming.

EVALUATIE EN ACTIES
Geef uzelf een cijfer van 1 

tot 10.

Waarom gaf u uzelf dit 
cijfer?

Welke voordelen kunt u 
behalen door uw cijfer te 

verhogen?

Kent u iemand die dit 
principe demonstreert and 

waarom?

Beschrijf een specifieke 
actiestap die u vandaag 

wilt nemen om in dit 
principe te groeien.

Checklist voor het dagelijks 
lezen van dit principe M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat?
Wanneer?
Met wie?
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