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Hoofdstuk 9

Er gaan altijd wel dingen goed, ondanks de problemen

Misschien herken je het wel. Je hebt het gevoel dat alles fout gaat. Voor je gevoel zit alles tegen. Niets 
gaat goed. Je kunt af en toe zo’n dag hebben. Als je de volgende morgen opstaat ben je alles alweer 
vergeten en begin je met frisse moed aan een nieuwe dag. Soit, kan iedereen wel eens gebeuren. 
Vervelender wordt het als je dat gevoel niet kwijt raakt en je een langere periode dat gevoel houdt. 
De praktijk leert ons echter dat er ondanks de problemen die men kan hebben er altijd wel dingen goed 
gaan. Een oefening om uit dat negatieve gevoel te geraken is je zelf ‘dwingen’ te focussen op wat er die 
dag wel goed ging. 

Deze oefening is handig als je bijvoorbeeld na je 
werk naar huis rijdt. ‘Dwing’ jezelf om als je in de auto 
stapt jezelf af te vragen wat ging er goed vandaag. 
Geef niet te snel op als het niet direct lukt. Blijf het 
proberen en je zult zien dat je wel degelijk dingen 
kan benoemen die wel goed gingen. En het mogen 
ook best kleinere dingen zijn. Hoe meer je oefent 
des te meer dingen blijken er ondanks de problemen 
toch goed te gaan. 

Wat is het effect van de oefening? Van mensen die 
het zo gedaan hebben kreeg ik vaak terug dat ze in 
een heel andere, positievere mindset thuiskwamen 
dan anders. ‘Vroeger’ kwamen ze met negatieve 
gevoelens thuis en straalden dat af op het thuisfront. 

Na de oefening was dat anders. De meeste partners
gaven dat ook terug aan de persoon: je bent veel opgeruimder als je thuiskomt. 

Het effect heeft niet alleen betrekking op jezelf en je partner zoals boven beschreven. Je zult merken dat 
als je het denken in wat gaat er wel goed integreert in je dagelijks handelen het je gedrag en attitude 
verandert. Je omgeving zal merken dat je anders reageert en ook de positieve aspecten ziet die er altijd 
wel zijn. Je straalt energie en positiviteit uit en dat heeft weer een effect op je uitstraling en op je functio-
neren. Een win - win situatie voor iedereen dus. 


